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RESUMO  

Este estudo constitui-se na dissertação de mestrado em Desenvolvimento e 
Sociedade para o qual se elegeu como objeto de pesquisa: a disciplina de Sociologia 
da Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas/SC e suas contribuições na 
formação cidadã dos alunos de ensino médio. Nessa direção, com as mudanças 
ocorridas na evolução histórica, cultural e social da humanidade muitos paradigmas 
foram rompidos e na área educacional não é diferente. Desse modo, a educação é 
fundamental no processo da construção de uma sociedade desenvolvida, igualitária e 
cidadã, que inicia pela socialização dos alunos em âmbito escolar. Pode-se destacar, 
nesse processo de construção da sociedade, por intermédio da instituição escolar, a 
contribuição da Sociologia, disciplina pertencente a grade do ensino médio, que 
apresenta como viés, a formação cidadã e integral do ser humano para a vivência em 
sociedade. Desse modo, buscou-se pesquisar a contribuiçao do conhecimento 
sociológico, na formação cidadã, levando à formulação do seguinte problema de 
pesquisa: em que medida as aulas de Sociologia, das escolas da Coordenadoria 
Regional da Educação de Canoinhas/SC, estão colaborando com a formação cidadã 
de seus alunos, do ponto de vista dos professores. A relevância do tema está em 
observar as potencialidades e dificuldades existentes no processo de ensino em 
Sociologia, na construção da formação cidadã dos alunos de ensino médio. No que 
cabe aos objetivos da dissertação, destacam-se: analisar potencialidades e desafios 
enfrentados por docentes no cotidiano escolar dentro no processo de ensino na 
disciplina de Sociologia da Coordenadoria Regional da Educação de Canoinhas/SC 
com vistas à formação da cidadania; estudar conceitos sociológicos e históricos em 
torno do processo da inserção da disciplina de Sociologia no ensino médio; conhecer 
a formação dos docentes atuantes em sala de aula; demostrar  a importância do 
conhecimento sociológico para a formação cidadã por intermédio da atuação dos 
docentes. Como suporte teórico, a pesquisa alicerça-se nos seguintes pesquisadores: 
Giddens, Sell, Durkheim, Marx, Weber, Freitas e França, Rêses, Sarandy, Santos, 
Moraes, Queiroz, Zotti, Caridá, Mota, Bauman, Caragnato,Cordeiro, Costa, Libâneo, 
Jinkings, Russczyk. Leitão, Silva, Vicente, Raizer, Bodart, Silva, Alvarenga, Giordani, 
Japiassu, Sommermon, Gusmão, Marconi e Mocelin. Em relação à metodologia do 
trabalho, optou-se pela pesquisa qualitativa. A análise iniciou-se com pesquisas 
bibliográficas e foi seguida da pesquisa de campo, com aplicação de questionários 
semi-estruturados a professores da disciplina de sociologia das 19 escolas estaduais 
da Coordenadoria Regional da Educação de Canoinhas. Destaca-se que as aulas de 
Sociologia da Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas/SC estão 
colaborando com a formação cidadã, destacando as potencialidades no conhecimento 
sociológico. Dentre as potencialidades pode-se destacar: a formação do pensamento 
crítico, entendimento da sociedade e formação cidadã. Já entre as dificuldades 
destacam-se: deficiências na formação, dedicação exclusiva à Sociologia, falta de 
materiais, pouca valorização do professor, falta de interesse dos alunos, instabilidade 
profissional, posição periférica da Sociologia e outras disciplinas na BNNC. Conclui-
se que as aulas de Sociologia possuem papel determinante na formação dos alunos, 
especialmente com vistas à educação para a cidadania. A Sociologia, vem 
colaborando com essa formação e transformação social, através dos rompimentos 
dos paradigmas e na conquista de uma sociedade melhor. Porém, para que sua 
efetiva atuação aconteça na plenitude, novas posturas devem ser tomadas pelo 
Estado Catarinense, por alguns professores e demais sujeitos na sociedade. Deve-se 
especialmente pensar na potencialização dos aspectos positivos e estabelecimento 
de estratégias e políticas que promovam a superação das dificuldades encontradas, 
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sendo desde o Estado até os docentes de forma individual e coletiva, possuem 
responsabilidades. 
 
Palavras-chave: Potencialidades. Professores de Sociologia. Dificuldades. Ensino de 
Sociologia. Formação cidadã. Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas. 
 



ABSTRACT 

This study is the master dissertation in Development and Society, for which it was 
chosen as research object: The Sociology discipline in the Coordenadoria Regional de 
Educação de Canoinhas/SC and its contributions to the citizenship development of 
high school students. In this regard, with the changes that have taken place in the 
historical, cultural and social evolution of humanity, many patterns have been 
shattered, and in the educational area is no different. Therefore, education is essential 
in the process of building a developed, democratic and citizen society, which begins 
with the socialization of students at the school environment. In the process of building 
a society, through the school institution, Sociology has a contribution, as a discipline 
belonging to the high school grade, which presents an importance to the citizen and 
essential formation of the human being for their experience in society. Thus, we sought 
to research the contribution of sociological knowledge in citizen education, leading to 
the construction of the following research problem: In what proportion are the 
Sociology classes of the schools of Coordenadoria Regional de Educação de 
Canoinhas/SC collaborating with citizen development of their students from the 
teachers' point of view. The significance of the topic is to observe the current 
potentialities and difficulties in the process of teaching Sociology, in the construction 
of citizenship development of high school students. Concerning the objectives of this 
dissertation, it is highlighted: to analyze potentialities and challenges faced by teachers 
in daily school life within the teaching process in the Sociology discipline of 
Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas/SC with a understanding to the 
citizenship development; to study sociological and historical concepts around the 
process of the Sociology discipline insertion in high school; and to identify the 
formation of the teachers teaching in the classroom; demonstrating the importance of 
sociological knowledge for citizenship development through the performance of 
teachers. As theoretical support, the research is based in the following 
researchers: Giddens, Sell, Durkheim, Marx, Weber, Freitas and France, cattle, 
Sarandy, Santos, Mora es, Queiroz, Zotti, carotid, Mota, Bauman, Caragnato, Lamb, 
Coast, Libyan, Jinkings, Russczyk. Piglet, Silva, Vicente, Raizer, Bodart, Silva, 
Alvarenga, Giordani, Japiassu, Sommermon, Gusmão, Marconi and 
Mocelin. Concerning the methodology, we chose the qualitative research. The 
analysis began with bibliographical research and subsequently field research, with the 
application of semi-structured surveys to teachers of the sociology discipline of the 19 
schools of Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas/SC. It is remarkable 
that the sociology classes of the Coordenadoria Regional de Educação de 
Canoinhas/SC are collaborating with the citizen development, consequently 
highlighting the potentialities in sociological knowledge. Among the potentialities it can 
be highlighted: the construction of critical thinking, understanding society and citizen 
development. Among the difficulties stand out: deficiencies in qualification, exclusive 
dedication to Sociology, deficiency of resources, slight appreciation of the teacher, lack 
of interest from the students, professional instability, peripheral position of Sociology 
against other disciplines at BNNC. It is established that sociology classes play a 
significant role in the formation of students, especially to citizenship development. 
Sociology has been collaborating with this development and social transformation, with 
the breaking of patterns and in the conquest of a better society. However, in order for 
its real performance to take place in its fullness, new attitudes must be taken by the 
State of Santa Catarina, by some teachers and society. Specific attention should be 
given to the enhancement of the positive aspects and the establishment of strategies 
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and policies that promote overcoming the difficulties faced, and from the state to the 
teachers, individually and collectively, have responsibilities. 
Keywords: Potentialities. Sociology teachers. Difficulties in teaching Sociology. 
Citizen development. Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas/SC   
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INTRODUÇÃO 

Através das mudanças ocorridas na evolução histórica, cultural e social da 

humanidade muitos paradigmas foram rompidos e na área educacional não é 

diferente. Assim, a educação é fundamental no processo da construção de uma 

sociedade desenvolvida, igualitária e cidadã, que inicia-se pela socialização dos 

alunos em âmbito escolar. 

A educação escolar tem como base as disciplinas que estão  inseridas no 

currículo escolar, para desenvolver com os  alunos a  visão de  mundo, a  

compreensão  da dinâmica social  a qual pertencem e “auxiliar os jovens estudantes 

a desenvolver a imaginação sociológica” (MILLS, 1969, p.10). O conhecimento, 

produzido na educação, deve ir além dos murros da escola, sendo levado para as 

práticas diárias do meio social no qual os alunos estão inseridos. 

Nesta perspectiva, o foco deste estudo está nas escolas estaduais da 

Coordenadoria Regional da Educação de Canoinhas/SC, composta pelos seguintes 

municípios e instituições de ensino médio: Canoinhas, 5 escolas; Bela Vista do Toldo, 

1 escola; Major Vieira, 1 escola; Três Barras, 3 escolas; Irineópolis, 1 escola; e Porto 

União, 5 escolas. A Sociologia, enquanto disciplina, é ofertada como obrigatória em 

todas essas escolas, tendo como carga horária duas aulas semanais nos primeiros e 

segundos anos e uma aula no terceiro ano. 

A Sociologia é uma disciplina obrigatória na educação escolar, sobretudo no 

ensino médio, desde 2008. A sua obrigatoriedade representa o reconhecimento legal 

da importância do conhecimento das Ciências Sociais, tornando-se um parâmetro 

fundamental na formação do jovem como ser social na construção de uma educação 

humanista.  

A disciplina surge com esse direcionamento à formação cidadã, por meio do 

pensamento crítico e sistemático dos alunos, para compreensão da realidade social 

na qual estão inseridos. A educação tem um importante papel social, por intermédio 

da sinergia entre professores e alunos no processo de ensino. 

Partindo dessa ideia, a proposta de investigação deste trabalho, tem como eixo 

central abordar, por meio da visão dos professores de Sociologia da Coordenadoria 

Regional da Educação de Canoinhas, as concepções sobre o processo da construção 

da formação cidadã de seus  alunos, por meio das aulas de Sociologia.  
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O interesse em torno desse estudo está direcionado para o entendimento, e 

compreensão das dificuldades e potencialidades existentes no ensino da disciplina de 

Sociologia na formação cidadã. Com um viés, no fortalecimento das pesquisas 

sociológicas, para a compreensão e análise das condições existentes no ensino da 

região, tendo como eixo norteador a produção de materiais para possíveis estudos 

acadêmicos e para professores de Sociologia.  

Com esta pesquisa tem-se a finalidade em estudar o ensino, na disciplina de 

Sociologia, a partir da análise da formação e do perfil dos professores da 

Coordenadoria Regional da Educação de Canoinhas em Santa Catarina e, com isto, 

verificar em que medida o conhecimento sociológico contribui com a formação para o 

exercício da cidadania.  

Esta pesquisa se justifica por razões sociais, com um viés para o entendimento 

do trabalho docente de Sociologia na formação de seus alunos no exercício da 

cidadania. Sendo esse entendimento importante para os professores de Sociologia e 

demais interessados no seu ensino. Nesse aspecto, é fundamental entender como o 

conhecimento sociológico está acontecendo. Essa compreensão poderá desenvolver 

novas concepções da prática pedagógica dos docentes e colaborar com a qualidade 

do ensino da disciplina.  

Quanto à relevância científica, ela justifica-se pela ausência de trabalhos 

realizados e publicados na região, sobre o ensino da Sociologia. A inexistência de 

análises regionais, por um lado, dificulta a pesquisa, mas, por outro, pode representar 

ser um campo fértil para a gestão de possíveis soluções para problemas apresentados 

na disciplina e o entendimento da atual situação do ensino na Regional. Logo, este é 

o desafio das Ciências Sociais em âmbito sociológico antropológico e político, ou seja, 

dialogar e discutir sobre o conhecimento dessa realidade social. E assim, com a 

divulgação dos resultados da pesquisa novas possibilidades de estudo podem surgir 

nesta linha de pesquisa e outros pesquisadores também poderão utilizar deste como 

objeto de estudo e análise.  

Profissionalmente, realizar este tipo de pesquisa é uma oportunidade de 

ampliar e aprofundar o conhecimento educacional, político, cultural e social, por meio 

dos resultados produzidos com a pesquisa, além do aprimoramento do pensamento 

sistemático e crítico sobre o ensino da Sociologia. Na atuação em sala de aula, 

mudanças também podem ocorrer devido aos resultados apresentados em relação às 

dificuldades e fragilidades da disciplina.  
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A pesquisa também se justifica por razões pessoais. A autora, enquanto 

docente de Sociologia e pesquisadora, vê a necessidade de estudar o ensino deste 

componente escolar, devido à falta de pesquisas e estudos na área em Santa 

Catarina, além dos fatores como: conhecimento da realidade do ensino de Sociologia, 

dificuldades encontradas em sala de aula e entender de qual forma as aulas estão 

contribuindo com a formação cidadã.  

Nesse sentido, destaca-se a importância deste trabalho para o ensino da 

Sociologia e para a linha de pesquisa: Desenvolvimento, Sociedade e Educação do 

curso de mestrado em Desenvolvimento e Sociedade, da Universidade Alto Vale do 

Rio do Peixe em Caçador/SC. Essa pesquisa é uma oportunidade de ampliar 

horizontes de conhecimentos sociológicos na região e ainda desenvolver novos 

estudos no mestrado, como uma forma de fortalecer a pesquisa. 

Devido a importância dessa dissertação, apresenta-se a preocupação com o 

processo de ensino da Sociologia na formação do pensamento critico e cidadão, 

sendo assim, levanta-se a seguinte problemática: Em que medida as aulas de 

sociologia, das escolas da Coordenadoria Regional da Educação de Canoinhas/SC, 

estão colaborando com a formação cidadã de seus alunos, a partir do ponto de vista 

dos professores? 

Nesse aspecto, o objetivo geral da dissertação é analisar potencialidades e 

desafios enfrentados por docentes no cotidiano escolar dentro do processo de ensino 

na disciplina de Sociologia da Coordenadoria Regional da Educação de Canoinhas, 

com vistas à formação da cidadania. Já, os objetivos específicos estão atrelados em: 

estudar conceitos sociológicos e históricos em torno do processo da inserção da 

disciplina de Sociologia no Ensino Médio; identificar potencialidades e os principais 

desafios enfrentados no ensino da sociologia na formação cidadã; conhecer a 

formação dos docentes atuantes em sala de aula; demostrar a importância do 

conhecimento sociológico para a formação cidadã por intermédio da atuação dos 

docentes e apresentar os dados da pesquisa, por meio de publicação e também 

socialização nos locais direcionados como a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe,  

Coordenadoria Regional da Educação Canoinhas, escolas e demais instituições 

interessadas na temática. 

Para isso, a pesquisa foi desenvolvida em 3 capítulos: no referencial teórico 

será abordado os seguintes assuntos: Sociologia e os clássicos; Émile Durkheim, Karl 

Marx, Max Weber; clássicos e suas influências no século XX; Sociologia e sua 
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inserção no ensino médio; inserção da Sociologia em Santa Catarina; o ensino da 

Sociologia; professor de Sociologia; Sociologia e formação cidadã e o ensino da 

sociologia e a interdisciplinaridade.  

No segundo capítulo, será trabalhada a metodologia da pesquisa, com 

direcionamento para: descrição do campo de pesquisa, tipo de pesquisa, coleta de 

dados e análises de dados.  

E para finalizar, o terceiro capítulo, aponta os resultados e análises dos 

questionários e as considerações finais da dissertação.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

Nessa etapa é abordado o referencial teórico, com um direcionamento para a 

literatura que desenvolve, o contexto histórico da Sociologia, sua inserção na 

sociedade, a influência dos sociólogos clássicos, e do século XX e a inclusão da 

sociologia no ensino médio no Brasil. Esta parte da pesquisa contextualiza a 

Sociologia enquanto ciência e disciplina escolar, dando ênfase desde o seu 

surgimento na Europa até suas idas e vindas no currículo escolar do ensino médio no 

Brasil. 

O capítulo aborda o contexto histórico, com um viés para o ensino da Sociologia 

no ensino médio, com base para a formação cidadã e importância do professor da 

disciplina na formação de seus alunos. Nessa perspectiva, esse capítulo está 

relacionado com o entendimento da sociologia na formação cidadã, com suporte nas 

teorias sociológicas apresentadas no decorrer da dissertação.  

1.1 SOCIOLOGIA E OS CLÁSSICOS  

A Sociologia é um estudo organizado da sociedade, sendo uma ciência recente, 

que nasceu em um momento turbulento da história europeia. Tendo como 

direcionamento o ser social, ou seja, todas as relações estabelecidas no processo 

social e, transitando em várias áreas de conhecimentos para o entendimento das 

fragilidades existentes naquele contexto histórico. Ela surge com intuito de 

compreender e analisar os problemas da época, sendo eles de ordem política, 

econômica, social e cultural. 

[...] cujo começo data do final do século XVIII e começo do XIX. A base das 
origens da sociologia está na série de mudanças avassaladoras trazidas pela 
Revolução Francesa e pela Revolução Industrial em meados do século XVIII 
na Europa (GIDDENS, 2012, p. 23).  

Dentre os precursores da Sociologia, destaca-se o filósofo francês Auguste 

Marie Xavier Comte (1798-1857).  Giddens salienta que “nenhum indivíduo único pode 

fundar um campo inteiro de estudo, havendo muitos colaboradores no pensamento 

sociológico inicial ” (2012, p. 23). Todavia, geralmente atribui-se especial destaque ao 

autor francês Comte 
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Comte é o primeiro a apresentar um estudo sobre os fenômenos sociais, dando 

o nome de “física social” às suas análises da sociedade, antes de criar o termo 

“sociologia” (BAZZANELLA, 2006, p. 24). Comte destacou: 

Entendo por Física Social a ciência que tem por objetivo próprio o estudo dos 
fenômenos sociais, considerados com o mesmo espírito que os fenômenos 
astronômicos, químicos e fisiológicos, isto é, como submetidos a leis naturais 
invariáveis, cuja descoberta é o objetivo especial de suas pesquisas 
(COMTE, 1978, p. 53).  

Comte criou uma ciência da sociedade que pudesse explicar as leis do mundo 

social, assim como a ciência natural explicava o funcionamento do mundo físico 

(GIDDENS, 2012, p. 28). Estas possuíam a mesma forma de proceder, e cabia à 

sociologia, ainda em desenvolvimento, adotar o método das ciências outrora maduras 

e desenvolvidas. Comte propunha uma “ciência natural da sociedade” (SELL, 2015, 

p. 32). Posteriormente, troca-se o nome de física social para sociologia.  

Acredito que devo arriscar, desde agora, esse termo novo, sociologia, 
exatamente equivalente à minha expressão, já introduzida, de física social, 
a fim de poder designar por um nome único esta parte complementar da 
filosofia natural que se relaciona com o estudo positivo do conjunto das leis 
fundamentais apropriadas aos fenômenos sociais (COMTE, 1978, p. 61, grifo 
do autor). 

Assim, desenvolvia-se a Sociologia como uma parte central do estudo de 

Comte, sendo considerada por ele uma ciência positiva, aplicando seus métodos aos 

estudos da sociedade, assim como eram feitas com as demais ciências, cada uma 

usando suas técnicas para entender as suas especificidades. 

Para Comte, o procedimento adequado para desenvolver esses estudos 

sociológicos, teria como nome o positivismo.  

O positivismo sustenta que a ciência deve se preocupar apenas com as 
entidades observáveis que sejam conhecidas pela experiência direta. Com 
base em observações cuidadosas, pode-se inferir leis que expliquem a 
relação entre os fenômenos observados. Compreendendo as relações 
causais entre os fatos, os cientistas podem então prever como serão os 
acontecimentos futuros. Uma abordagem positivista à sociologia visa a 
produção de conhecimento sobre a sociedade com base em evidências 
empíricas obtidas com observação, comparação e experimentação 
(GIDDENS, 2012, p. 24).  

A melhor forma para entender as relações sociais seria a objetividade. Ou seja, 

por meio de experimentos, observações e análises, tendo como suporte metodológico 

a ciência. Todo o entendimento sociológico ocorreria pela análise científica, sendo a 

única forma válida para chegar ao conhecimento verdadeiro. 
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1.1.1 Émile Durkheim 

O sociólogo francês Emile Durkheim (1858-1917) é outro fundador da 

Sociologia, tendo influência mais profunda na sociologia moderna. Ele “[...] 

considerava a sociologia uma nova ciência, que poderia ser usada para elucidar 

questões filosóficas tradicionais, mediante análise empírica” (GIDDENS, 2012, p. 24). 

Como Comte, Durkheim tem como seu objeto de estudo, o qual ele defendia, estudar 

os fatos sociais, ou seja, analisá-los como coisas. A definição de fato social segundo 

o sociólogo  

É um fato social toda a maneira de agir, fixa ou não, capaz de exercer sobre 
o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, que é geral no conjunto de uma 
dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, 
independente das suas manifestações individuais (DURKHEIM, 1978, p. 93). 

Para Durkheim, essa seria a principal preocupação da Sociologia, ou seja, 

compreender os fatos sociais, para obter uma análise de seus aspectos que formam 

a vida do indivíduo na sociedade, tendo como suporte as instituições sociais e a 

influência que cada segmento tem na vida dos sujeitos na vivência social. Essa é a 

ideia central de seu pensamento, “[...] que a explicação da vida social tem seu 

fundamento na sociedade, e não no indivíduo” (SELL, 2015, p. 81). Para compreender 

a maneira pela qual a sociedade se vê a si mesma e ao mundo que a rodeia, é preciso 

considerar a sua natureza, e não a dos indivíduos (DURKHEIM, 1966, p. 25). 

Partindo da ideia central do pensamento Durkheimiano, é apresentado um 

método para entender esses fatos, chamado de funcionalismo, no qual baseia-se todo 

o estudo sociológico da teoria de Durkheim.  

O funcionalismo diz que a sociedade é um sistema complexo, cuja várias 
partes atuam juntas para produzir estabilidade e solidariedade. Segundo essa 
abordagem, a disciplina da sociologia deve investigar a relação das partes da 
sociedade entre si e com a sociedade como um todo. [...] Os funcionalistas, 
incluindo Comte e Durkheim, costumam usar uma analogia orgânica para 
comparar a operação da sociedade como a de um organismo vivo. Eles 
argumentam que as partes da sociedade funcionam juntas, assim como as 
várias partes do corpo humano, para benefício da sociedade como um todo 
(GIDDENS, 2012, p. 31).  

Nesse contexto sociológico, o método funcionalista é o entendimento da 

sociedade em funções que se refletem na coletividade, sendo a sociedade 

considerada um organismo vivo, onde cada órgão é como uma instituição social, e 

assim, cada um tem uma função na sociedade, e a realização de todas as funções 

desses grupos formam a organização da mesma. De acordo com o pensamento de 
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Durkheim, todos os segmentos sociais estão interligados, cada qual faz a sua parte, 

sendo que, se um falhar, podem ocorrer problemas em toda a estrutura social.  

1.1.2 Karl Marx 

Entre os principais nomes dos fundadores da Sociologia, destaca-se o 

economista, filósofo e sociólogo alemão Karl Heinrich Marx (1818-1883), considerado 

também um historiador, jornalista, cientista e ativista político e revolucionário. Sua 

maior preocupação era explicar as mudanças na sociedade no período da Revolução 

Industrial, tendo como principal eixo norteador de seus estudos as relações 

econômicas.  

Embora sua vasta obra não tivesse como objetivo a fundação da sociologia 
enquanto ciência, Karl Marx elaborou uma ampla teoria social, cujo escopo 
fundamental foi compreender a modernidade em sua dimensão econômica. 
Em sua análise do modo de produção capitalista, ele criticou este sistema 
econômico que, na sua visão, era marcado por relações de exploração e 
alienação. Desta forma, seu pensamento exerceu uma importância decisiva 
para o desenvolvimento da sociologia que sempre debateu e, em 
determinadas correntes, incorporou parte de suas reflexões para o 
entendimento da sociedade moderna (SELL, 2015, p. 37).  

A maioria das suas obras encontra-se no campo da economia, tendo como 

base o desenvolvimento do capitalismo, as várias fases da história e principalmente 

as mudanças que ocorriam nos tempos modernos. Karl Marx em seu método de 

compreensão, dividiu a sociedade em classes sociais, “Os proprietários de mera força 

de trabalho, os de capital e os de terra, os que têm por fonte de receita, 

respectivamente, salário, lucro e renda fundiária, em suma os assalariados, os 

capitalistas e os proprietários de terra” (MARX, 1991, p. 1012). Dessa forma, surgiam 

a burguesia e o proletariado, sendo este defendido por Marx, e segundo ele, dessa 

divisão resultariam os problemas da sociedade. Segundo Sell (2012, p. 67) “para 

Marx, os conflitos sociais são expressões das contradições econômicas da sociedade, 

ou seja, da divisão da sociedade em proprietários e não proprietários dos meios de 

produção”. De acordo com o pensamento marxista, as relações materiais envolvem 

as relações sociais, pois a produção seria a base de toda a organização da 

coletividade e se não houver uma igualdade entre todas as pessoas, não é possível 

falar em sociedade organizada.  
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Nesse sentido, o ponto de vista de Karl Marx para o entendimento das classes 

sociais e de todo o seu estudo está pautada no seu método de análise sociológico, 

que foi chamado de materialismo histórico dialético.  

Segundo essa visão, não são as ideias ou os valores que os seres humanos 
detêm que são as principais fontes de mudanças sociais; ao invés disso, as 
mudanças sociais são primordialmente induzidas por influências econômicas. 
Os conflitos entre as classes proporcionam a motivação para o 
desenvolvimento histórico- eles são o “motor da história”. [...] Embora Marx 
tenha concentrado sua atenção mais no capitalismo e na sociedade moderna, 
ele também analisou como as sociedades se desenvolveram no decorrer da 
história (GIDDENS, 2012, p. 26).  

Todo o entendimento social é fruto de um processo histórico, e na percepção 

marxista, para que se possa compreender as relações econômicas e sociais é 

necessário entender toda a dinâmica histórica na qual a sociedade está inserida. 

Assim, segundo Marx, o estudo da sociedade começa quando se toma consciência 

de que “o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida 

social, política e intelectual em geral” (MARX, 1992, p. 82-83). Para ele, todo o estudo 

sociológico tem fundamentação na economia, pois é ela quem movimenta a vida em 

sociedade.  

1.1.3 Max Weber  

Considerado como influente no desenvolvimento do pensamento sociológico, o 

sociólogo alemão Maximiliam Carl Emil Weber (1864-1920) contribuiu nas mais 

diversas áreas de conhecimento sobre a convivência social. Suas obras abrangem 

assuntos como: economia, política, religião, direito, ciência, filosofia, história 

comparativa e sociologia. Weber, como os demais pensadores da época, procurou 

entender as mudanças que ocorreram em seu contexto social. 

Weber, mesmo sendo influenciado por Marx, não concordava com todas as 

suas ideias, em especial considerava que os conflitos de classes não geravam tantos 

impactos nas mudanças sociais, mas os valores eram quem proporcionavam essas 

mudanças.  

Ao contrário de outros pensadores sociológicos, Weber argumentava que a 
sociologia devia se concentrar na ação social, e não em estruturas sociais. 
Ele argumentava que a motivação e as ideias humanas eram as forças por 
trás da mudança-ideias, valores e opiniões tinham o poder de causar 
transformações. Segundo Weber, os indivíduos têm a capacidade de agir 
livremente e de moldar o futuro. Ele não considerava, como Durkheim e Marx, 
que as estruturas existiam fora ou independentemente dos indivíduos. Pelo 
contrário, as estruturas da sociedade eram formadas por uma complexa inter-
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relações de ações. E era o trabalho da sociologia entender os significados 
por trás dessas ações (GIDDENS, 2012, p. 28). 

Na concepção sociológica weberiana, a ação do indivíduo é extremamente 

importante dentro do entendimento social, pois é por meio dela que ocorrem as 

mudanças, os conflitos, as organizações, entre outros segmentos na sociedade.  

Ao contrário de Comte e Durkheim que construíram suas teorias sociológicas 
com base no primado do objeto, Weber vai orientar toda a sua produção 
sociológica com base no primado do sujeito. A ideia de que o indivíduo é o 
elemento fundante na explicação da realidade social atravessa a produção 
epistemológica e metodológica do autor, operando uma verdadeira revolução 
nas ciências sociais. Deste modo, Weber inaugurou na sociologia um novo 
caminho de interpretação da realidade social: a teoria sociológica 
compreensiva (SELL, 2015, p. 110). 

Nessa perspectiva, o método sociológico de Weber é a Sociologia 

compreensiva e tem como objeto a ação social. É interessante compreender os 

conceitos de ação social e da Sociologia na definição weberiana.  

Ação social: significa uma ação que, quanto a seu sentido visado pelo 
agente ou pelos agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-
se por este em seu curso. [...] Sociologia significa uma ciência que pretende 
compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la em curso e 
seus efeitos (WEBER, 1994, p. 03, grifo do autor). 

Dessa forma, pode-se dizer que “É na ação dos indivíduos, quando orientada 

em relação a outros indivíduos, [...] que a sociologia tem seu ponto de partida lógico 

e, como consequência, seu objeto de estudo (SELL, 2015, p. 118). É por meio do 

sujeito que Max Weber procura a explicação dos acontecimentos sociais. 

Ainda, é importante ressaltar a influência que os clássicos sociológicos trazem 

para a Sociologia. Ou seja, é por meio de seus fundamentos metodológicos e 

epistemológicos que atualmente há a possibilidade de analisar criteriosamente 

aspectos sociais e compreender relações que ocorrem nesse meio. 

Cada clássico, tem um método sociológico diferenciado, no entanto, todos com 

o mesmo direcionamento: o entendimento sobre as relações sociais, existentes em 

cada contexto histórico, nos quais estavam inseridos. Esses métodos são utilizados 

na Sociologia, na Filosofia, na Ciência Política e na Antropologia, para a compreensão 

da sociedade atual.  
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1.1.4 Clássicos e suas influências no século XX 

Do ponto de vista histórico, argumenta-se que as ideias dos fundadores da 

Sociologia foram retomadas, desenvolvidas e ampliadas por outros autores, dando 

origem a diferentes correntes de pensamento que dominaram o debate sociológico 

(SELL, 2015, p. 156).  

É importante ressaltar a influência metodológica e ideológica dos clássicos, nos 

desdobramentos da Sociologia dos séculos XIX e XX, predominantes na formação do 

pensamento sociológico. Nessa perspectiva, Auguste Comte influenciou grandes 

pensadores como: 

 

Quadro 1 - Pensadores influenciados por Comte 

Harriet Martineau  

(1802- 1876) 

George Eliot 

(1819-1880) 

John Stuart Mill 

(1806-1873) 

Hebert Spencer 

(1820-1903) 

Fonte: A autora (2019). 

 

Esses nomes da Sociologia seguiram as ideias positivistas, filosóficas e 

políticas de Augusto Comte, como base para suas formações e concepções sobre a 

coletividade desenvolvendo significativas contribuições sociológicas para a sociedade 

de seu tempo, perdurando até os dias de hoje. É relevante destacar que as ideias 

positivistas, influenciaram a Sociologia no Brasil1 desde a sua inserção enquanto 

disciplina no ensino médio, até ideais políticos de organização social, refletidos no 

lema na bandeira nacional brasileira “Ordem e progresso”, sendo embasado em ideias 

do pensamento de Comte.  

No que cabe as ideias Durkheimianas, também influenciaram estudiosos para 

desenvolverem suas teorias. Nessa perspectiva, apresenta-se uma lista de 

seguidores importantes para a compreensão sociológica, de cada período histórico 

em que estavam inseridos, conforme o quadro 2.  

 

 
1 [...] No Brasil, a influência do positivismo se espalhou na organização da sociedade republicana, ainda no século 
XIX, estimulando o culto ao cientificismo, desafiando a dominação católica ao mesmo tempo em que pregava a 
necessidade de uma Igreja da Humanidade, que primava pela religião positiva, pelo culto à ciência. É importante 
ainda destacar que a Reforma Constant de 1890, baseada nos fatos e na demonstração científica, foi uma das 
principais consequências do positivismo no Brasil. [...] Posteriormente, na década de 1970, com a escola 
tecnicista, a influência positivista é novamente notada (SANTOS, 2012, p. 56-58). 
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Quadro 2 - Pensadores influenciado por Durkheim 

Marcel Mauss 

(1872-1950) 

Erving Golfman  

(1922-1982) 

Radcliffe Brown 

(1881-1955) 

Mary Douglas 

(1921-2007) 

Bronisław Malinowski 

(1884-1942) 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Durkheim, fundador da sociologia moderna, trouxe muitas contribuições para a 

sociedade de sua época, todavia, vão além de seu tempo, refletindo no 

desdobramento dos séculos XX e XXI. Suas ideias funcionalistas são incorporadas 

nas teorias dos estudiosos modernos em várias áreas do conhecimento que vai desde 

a Sociologia até a Antropologia.  

Karl Marx também contribui para a formação intelectual de muitos pensadores, 

com suas ideologias revolucionárias, com o método do materialismo histórico dialético 

e suas análises econômicas e políticas. De um modo geral, é um dos clássicos que 

mais influenciou pensadores do século XX, tendo como base sociólogos e pensadores 

brasileiros, conforme quadro 3: 

 

Quadro 3 – Pensadores influenciados por Marx 

Friedrich Engels 

(1820-1895) 

Anselm L. Strauss 

( 1918-1990) 

Antônio Gramsci 

(1891-1937) 

Florestan Fernandes 

(1920-1995) 

Walter Benjamim 

( 1892-1940) 

Zygmunt Bauman 

( 1925- 2017) 

Karl Mannheim 

(1893-1947) 

Michel Foucault 

( 1926-1984) 

Gilberto Freyre 

(1900-1987) 

Pierre Bourdieu 

( 1930-2002) 

Herbert Marcuse 

( 1898-1990) 

Stuart Hall 

( 1932-2014) 

Theodor W. Adorno 

( 1903-1969) 

Boaventura de Souza Santos 

( 1940) 

Caio Prado Junior 

( 1907-1990) 

Manuel Castells 

( 1942) 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Karl Marx, além de conquistar seguidores de suas ideias na Sociologia, outras 

áreas de conhecimento abordam suas teorias sociológicas como a Economia, 
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Filosofia, História, Pedagogia e Ciência política. É relevante mencionar, que existe 

uma vasta lista de pensadores das mais diversas áreas que se debruçaram sobre as 

ideias marxistas, considerando-as elementos importantes para a compreensão social 

e econômica.  

Outro fundador da Sociologia que auxiliou e inspirou pensadores, foi Max 

Weber com sua sociologia compreensiva. Trilhando por variadas áreas do 

conhecimento, Weber contribuiu com as áreas de: Ciência Política, Economia, 

Religião, Educação, Direito e Filosofia. Nesse sentido, sua teoria influenciou, 

conforme quadro 4: 

 

Quadro 4 – Pensadores influenciados por Weber 

Ferninand Tonnies 

( 1855- 1936) 

Talcoott Parsons 

( 1902-1979) 

Georg Simmel 

( 1858-1918) 

Sergio Buarque de Holanda  

( 1902-1982) 

Werner Sombart 

(1863-1941) 

Raymond Aron  

( 1905-1983) 

Max Scheler 

( 1874-1928) 

Charles Wright Mills 

( 1916-1962) 

Karl Jaspers 

( 1893- 1969) 

Raymundo Faoro 

( 1925-2003) 

Karl Mannheim  

( 1893-1947) 

Fernando Henrique Cardoso 

( 1931) 

Nobert Elias 

(1897-1990) 

Anthony Giddens 

( 1938) 

Alfred Schutz 

( 1899-1959)  

Gabriel Cohn 

( 1938) 

Fonte: A autora (2019). 

 

A Sociologia enquanto estudo da realidade social, surge no século XIX, com 

seus autores clássicos. Porém, seus estudos mantem-se até os dias atuais, com 

pensadores que seguiram métodos e objetos dos sociólogos precursores para 

entender a realidade contemporânea. Esses métodos e objetos da sociologia, são 

utilizados na Filosofia, na Economia, na Ciência Política, na Antropologia, para a 

compreensão da sociedade atual com um viés interdisciplinar.  

Nessa direção, as diversas concepções sociológicas fortalecem o ensino da 

Sociologia no ensino médio, sendo uma disciplina com sociólogos que estudaram a 

sociedade do seu tempo, com base em estudos nas diversas áreas do conhecimento 

na construção da coletividade em que estavam inseridos.  
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Esse estudo interdisciplinar desenvolvido pelos sociólogos contribui na 

construção do conhecimento sociológico dessa pesquisa que se dedica em 

compreender o ensino da Sociologia na formação cidadã dos alunos do ensino médio, 

por intermédio das aulas de Sociologia, com o entendimento, compreensão e 

contribuição da sociedade na qual esses alunos estão inseridos. Fatores esses, que 

colaboram com a formação cidadã, desenvolvida pela disciplina de Sociologia.   

1.2 SOCIOLOGIA E SUA INSERÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

O processo de institucionalização da disciplina de Sociologia no Brasil esteve 

relacionado ao contexto político existente em cada período histórico da sociedade 

brasileira. A disciplina passou por momentos de permanência e ausência nos 

currículos escolares secundários, que podem ser divididos em diferentes etapas, 

como será aprofundado a seguir.  

A primeira inserção da Sociologia ocorre em meados de 1882, no período do 

Império, quando é proposta, pelo então deputado Rui Barbosa2, em um projeto que 

versava sobre a reestruturação do ensino, no qual foi sugerida a inclusão no curso 

secundário (FREITAS; FRANÇA, 2016, p. 42). Nesse contexto social, o Brasil passava 

por mudanças de ordem econômica e social, com a necessidade de implantar um 

ensino que transformasse e inovasse o país.  

[...] Rui Barbosa foi influenciado pelas discussões de sua época. Tanto que, 
empenhado num projeto de modernização do país, interessou-se pela criação 
de um sistema nacional de ensino- gratuito, obrigatório e laico, desde o jardim 
de infância até a universidade. Para a elaboração do seu projeto buscou 
inspiração em países onde a escola pública estava sendo difundida, 
procurando demostrar os benefícios alcançados com a sua criação. [...] 
Barbosa, ao analisar a situação escolar do país concluiu que em matéria de 
instrução tudo estava por ser feito. As bases para suas observações 
obedeciam a idéias gerais sobre educação obtidas de estudos sobre 
experiências desenvolvidas em todos os países civilizados. Fez uma incursão 
atenta aos dados obtidos sobre o estado da instrução em diversos países, 
como a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Suíça, a Alemanha, a 
Áustria, a Austrália, etc. (MACHADO, 2001, p. 03-04). 

Rui Barbosa apostava que a educação era uns dos meios para modernizar o 

país e que eram necessárias que novas políticas públicas fossem inseridas no âmbito 

 
2 Rui Barbosa (1849-1923), dentro da tradição polivalente e erudita do século   XIX, foi   jovem   poeta, 

jornalista, tradutor, professor, advogado, deputado, ministro, senador e diplomata.  Membro fundador 
da Academia Brasileira de Letras (e sucessor de Machado de Assis em sua presidência), candidato 
três vezes à presidência do País ( Silva, 2012 p. 1113). 
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educacional, tendo como base experiências de outros países modernizados. Sendo a 

educação o fator de mudança social, na concepção de Barbosa  

Para ele, a formação da inteligência popular por meio da instrução escolar 
era fundamental para a reconstituição do caráter nacional; a ciência estava 
de mãos dadas com a liberdade. Colocava a educação como fator de 
desenvolvimento, a alavanca capaz de modernizar o país. A reforma de 
ensino proposta por Rui Barbosa procurava preparar para a vida. Esta 
preparação requeria o estabelecimento de um ensino diferente do ministrado 
até então, ensino este marcado pela retórica e memorização. Era preciso 
privilegiar novos conteúdos, como ginástica, desenho, música, canto e, 
principalmente, o ensino de ciências. [...] A educação estava sendo posta 
como uma necessidade social da qual o Brasil não poderia esquivar-se. A 
escola a ser difundida deveria estar voltada para a vida, esta deveria estar 
carregada de conteúdos científicos, formando o trabalhador e o cidadão. [...] 
Preocupava-se também com a preparação do homem para exercer a 
cidadania, participar como cidadão esclarecido da vida política do país, país 
este democrático. [...] Com vistas à formação do cidadão, Rui Barbosa 
destacou que o ensino da moral deveria estar em primeiro lugar, devido à 
grande importância que assumia socialmente. Ela era a casa mais ampla que 
envolvia todo o conteúdo escolar. Era do ensino da moral que dependia a 
influência melhoradora, prosperadora, civilizadora da instrução popular. Para 
o povo se instruir não significava, simplesmente, acumular conhecimento, 
mas cultivar as faculdades que permitiriam viver bem em sociedade 
(MACHADO, 2001, p. 09-10).  

Com a base, na educação enquanto fator de transformação social, a disciplina 

de Sociologia é colocada em evidência, como uma forma de preparar as pessoas para 

o exercício da vivência na sociedade, com o viés para mudança na conjuntura do país. 

Todavia, a Sociologia ficou apenas no projeto, não indo realmente para as salas de 

aulas.  

No processo da inserção da Sociologia em sala de aula, ela é introduzida no 

ensino no Brasil após a Proclamação da República, na reforma educacional 

implementada por Benjamin Constant3, em 1891 (RÊSES, 2004, p. 15), período de 

grandes modificações sociais. 

[...] como a transição da Monarquia para a República, o fim da escravidão, o 
início do trabalho assalariado e da industrialização no país. Nesse contexto, 
a instrução pública teve como objetivo formar novos cidadãos para uma outra 
realidade social. Era preciso formar homens que tivessem a capacidade de 
refletir e, por conseguinte, contribuir com a sociedade, fazendo valer seu 

 
3 Oficial do Exército brasileiro, professor de matemáticas em diversas escolas civis e militares, 
divulgador da filosofia positivista, organizador do movimento militar que depôs a Monarquia, membro 
do Governo Provisório republicano - como segundo vice-presidente e titular das pastas da Guerra e da 
Instrução Pública, Correios e Telégrafos -, entronizado postumamente como o "Fundador da República. 
Para compor este currículo, Benjamin Constant (1837-1891) seguiu um roteiro de vida que interagiu de 
maneira incessante com as principais linhas de força da longa conjuntura em que se operou a transição 
da Monarquia para a República no Brasil (Lemos, 1997, p.67).   
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papel de cidadão livre e consciente, por meio do voto (SEKI; MACHADO, 
2008, p. 01). 

O processo da formação do cidadão é importante nesse contexto social, para 

acompanhar e compreender as mudanças que aconteciam no país. Ainda, novos 

métodos de entender a realidade social eram apresentados por estudiosos brasileiros, 

para a implantação das novas políticas educacionais, direcionadas para a 

compreensão dos acontecimentos da época.   

[...] em meio a mudanças nas áreas política, social e econômica, teve na 
mudança do Império para a República a influência do positivismo de Augusto 
Comte na educação do país. Benjamin Constant, juntamente com outros 
intelectuais daquele momento, empenhou-se em propagar o positivismo no 
país. Assim, frente aos acontecimentos históricos, como a imigração 
crescente e o início da industrialização, visavam o desenvolvimento do Brasil 
naquele momento, nesse processo a educação foi colocada como um 
elemento importante (SEKI; MACHADO, 2008, p. 10).  

No mesmo ano, havia sido criada a cátedra “Sociologia e Moral” na reforma 

educacional, implantada pelos estudiosos positivistas, essas disciplinas seriam 

ministradas no sétimo e último ano do ensino secundário, como uma síntese da 

evolução das ciências estudadas nos anos anteriores no ideário do Positivismo de 

Comte.  

[...] na Reforma e 1890 preocupou-se mais em preparar a população para 
exercer a cidadania, mais do que apenas preparar alunos para ingressar no 
ensino superior. E, portanto, por meio das disciplinas oferecidas, buscou-se 
também “ensinar” conteúdos que englobassem uma formação patriótica, ou 
seja, formar cidadãos que contribuíssem com a pátria (SEKI; MACHADO, 
2008, p. 19). 

Porém, a proposta do Ministro Benjamin Constant não foi integralmente levada 

a cabo, e a Sociologia saiu do currículo em 1901 na Reforma Epitácio4 Pessoa5 

 
4 Epitácio Pessoa nasceu a 23 de maio de 1865 na Fazenda Marcos de Castro, em Umbuzeiro, na 
Serra do Cariri, do lado paraibano da divisa com Pernambuco. Embora sua família, dos dois lados, 
proviesse de Pernambuco e ele tivesse estudado no Ginásio Pernambucano e na Faculdade de Direito 
do Recife, sempre se considerou paraibano (Pardellas, 2018, p.315).    
5 A reforma curricular proposta pelo Ministro do Interior (Justiça e Educação) do governo Campos Sales 

(1898-1902), Epitácio Pessoa, que mais tarde viria a ser Presidente da República (1918-1922), [...] 
assumia que o curso secundário passava a ser um mero preparatório para ingresso nas Faculdades 
existentes na época (PALMA FILHO, 2005, p. 72). Entre outras medidas, reduzia para seis anos o curso 
secundário, que era de sete anos, de acordo com a reforma B. Constant. [...] Comparada com esta 
última, ela não é apenas uma nova reforma, mas, sobretudo, representa mudança radical do sentido 
da atuação federal em face do ensino secundário de todo o país. Essa mudança se retrata em dois 
pontos principais: a consolidação da equiparação, ao Colégio Pedro II, tanto dos colégios particulares 
quanto dos estabelecimentos estaduais, e sua transformação em instrumento de rigorosa 
uniformização de todo o ensino secundário nacional. Mas, também em relação ao currículo e a outros 

aspectos da organização didática do ensino secundário (SILVA, 1969, p. 258). 
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deixando de ser obrigatória na escola média, sem nem ter sido efetivamente oferecida 

em todo o sistema (FREITAS; FRANÇA, 2016, p. 42). 

Ainda nesse contexto, a Sociologia retorna aos currículos escolares 24 anos 

depois, em 1925, com a Reforma Rocha Vaz (decreto n.16.782-A, de 13/01/1925). É 

importante ressaltar que a Reforma, 

[...] definitivamente se encaminhasse no sentido de fazer com que o ensino 
secundário não ficasse restrito a função de preparar para o ensino superior, 
mas assumisse princípios e organização que permitissem transformar este 
nível de instituição “aberta à formação de adolescentes. [...] a reforma Vaz, 
foi a medida mais ampla da União na 1ª República, reorganizando vários 
aspectos do sistema escolar brasileiro, pois, no decreto, figuram dispositivos 
que interessam ao ensino primário, secundário e superior, além daqueles que 
se referem à administração escolar (NAGLE, 1974, p. 141-148).  

Deste modo, a Sociologia se tornou obrigatória nos anos finais dos cursos 

preparatórios, embora sua efetividade ainda estivesse limitada pela autonomia dos 

estados (SANTOS, 2004, p.135). 

O ensino secundário, segundo a Reforma Rocha Vaz, era entendido como 
prolongamento do ensino primário, para fornecer a cultura média geral do 
país, compreendendo um conjunto de estudos com a duração de 6 anos. No 
sexto ano, de acordo com esta reforma, era oferecida a disciplina de 
Sociologia, ocupando uma cadeira e ensinada mediante o número de horas, 
por semana, que fosse fixado no regimento interno. Ao estudante que fizesse 
o curso do sexto ano e fosse aprovado em todas as matérias que o 
constituem, era conferido o grau de bacharel em ciências e letras. O 
candidato ao vestibular devia apresentar certificado de aprovação nas 
matérias do quinto ano do curso secundário. [...] mas aqueles que cursasse 
o sexto ano tinha preferência na matrícula, independente da ordem de 
classificação. Portanto, o sexto ano do ensino secundário, no qual a 
Sociologia foi inserida, conferia aos alunos que o concluísse, um privilégio 
(SOARES, 2009, p.51).  

A Sociologia passou a ser cursada pelos candidatos do curso superior na sexta 

série do curso ginasial e os seus conhecimentos eram circunscritos às elites de 

bacharéis. Essa série não era obrigatória para a conclusão do ensino secundário e a 

inscrição em exames vestibulares (RÊSES, 2004, p. 16). No início desse período, o 

ensino da Sociologia era realizado na ausência de cursos de formação de professores 

de Sociologia, sendo comum que advogados, médicos e engenheiros ministrassem 

as aulas (MORAES, 2011, p. 362).  
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Logo em 1928, introduziu-se no currículo disciplinas como:  a Sociologia Geral6 

e a Sociologia da Educação7, sendo ministradas primeiramente no Colégio Pedro II8, 

na década de 1920, depois na Escola Normal Primária9, em Recife, e, em seguida, no 

Instituto de Educação Caetano de Campos10 em São Paulo (FREITAS; FRANÇA, 

2016, p. 43). Em 1931, ambas se tornaram gerais no currículo das Escolas Normais 

Primárias do país, devido à reforma do ensino efetuada pelo então Ministro da 

Educação Francisco Campos 11(QUEIROZ, 1989, p. 09). Nesse cenário político 

[...] ocorre num contexto de transformações sociais, políticas e econômicas 
em andamento no Brasil, que geraram diversas crises, sendo que a mais 
aguda culminou na Revolução de 1930, que depôs o presidente Washington 
Luiz e colocou Getúlio Vargas no poder. [...] Até os anos 1930 são a 
aceleração do ritmo de crescimento dos elementos capitalistas, evidenciada 
pelo aumento dos investimentos na indústria, cuja produção é destinada ao 
mercado interno constituído por população urbana; crescimento da produção 
pelo desenvolvimento industrial, mas as condições de vida no campo eram 
péssimas, sendo que milhares de habitantes que nele viviam, não constituíam 
o mercado interno necessário à crescente produção industrial e agrícola; 
burguesia proveniente em grande parte de atividades agrícolas, baseadas na 
propriedade de terra e cujos lucros originam-se da sua exploração e 
exportação do café. Com vistas a “ajustar” essa situação, a revolução de 1930 
criou novos órgãos administrativos, dentre eles o Ministério da Educação. O 
primeiro ministro foi Francisco Campos que, através dos decretos 19.851 32, 
19.852 33 de 11 de abril, e 19.890 34 de 18 de abril de 1931, pretendeu dar 
novo rumo ao ensino secundário e superior. [...] foi promulgada em momento 
de grande efervescência no setor educacional sobretudo pela ação dos 
“Pioneiros da Educação” que preparavam o lançamento de seu “Manifesto 
por uma Educação Nova”. Neste manifesto, eminentes educadores nacionais 
procuraram reunir as aspirações do momento e propor caminhos para a 

 
6 [...] o estudo da disciplina com os problemas da sociedade brasileira daquela época. [...] de modo que 
todos os assuntos de Sociologia Geral se achassem acompanhados de suas respectivas questões 
sociais para que o leitor percebesse a aplicação prática dos sentidos gerais, enfatizando o ponto de 
vista brasileiro, o interesse nacional que prendia àquelas discussões (SOARES, 2009, p. 96-111).  
7 A sociologia da educação comporia o arsenal teórico que ajudaria os professores a se orientarem, 
juntamente com as outras disciplinas, mas que deveria oferecer aos futuros professores instrumentos 
para olhar a sociedade e a escola, as crianças, as famílias, a sua prática docente e o contexto 
macrossocial e político (SILVA, 2008, p. 03) 

8 [...] primeira instituição brasileira de ensino secundário, criado em 1837, responsável, no contexto de 
sua criação, pela formação das elites do país, considerada padrão para outras instituições, primeira a 
introduzir a Sociologia como disciplina escolar e mantida até os dias atuais pelo Governo Federal 
(SOARES, 2015, p. 77).  
9 [...] no contexto do século XIX que surgiram as primeiras Escolas Normais e teve início a formação 
para o ensino primário. [...] como único curso de formação de professores, até a implantação do curso 
de pedagogia no Brasil. A escola destinava-se aos pretendentes à carreira docente e aos professores 
que exerciam o magistério. Para frequentá-la, os candidatos deveriam atender a exigências mínimas, 
ou seja, ser cidadão brasileiro, maior de dezoito anos, com boa educação, e saber ler e escrever 
(MARTINIAK, 2018, p. 257, 260, 261).  
10 Instituição modelar, a concretização de uma política educacional para a formação de professores 
alfabetizados. A escola de professores formava professores para o ensino primário [..] deveria também 
formar professores para o ensino secundário (LABEGALINI, 2004, p. 109).  
11 Advogado e jurista formado pela faculdade livre de direito de Belo Horizonte em 1914, Campos Iniciou 
sua carreira política se elegendo deputado estadual em 1919, pelo partido Republicano Mineiro 
(Oliveira, 2011, p.48).  
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educação, de forma que a mesma fosse mais adaptada às demandas que se 
faziam presentes naquela época, considerando-se as transformações em 
curso nos padrões de relacionamento social e no mundo do trabalho 
(SOARES, 2009, p. 52-56).  

O processo educacional seria importante para preparar pessoas para o 

mercado de trabalho, que poderia modificar a realidade econômica, social e política 

da época. O conhecimento estava direcionado para a promoção do desenvolvimento 

econômico.  

No que cabe à Sociologia, nesse processo da reforma, Francisco Campos a 

manteve como disciplina obrigatória e requerida em exames vestibulares (MORAES, 

2011, p. 362). O adolescente passava por uma formação básica de cinco anos e por 

outra complementar de dois anos. Esses últimos se destinavam à preparação para o 

ingresso na faculdade (FREITAS; FRANÇA, 2016, p. 43). 

A Sociologia foi incluída como disciplina obrigatória no 2º ano dos cursos 
complementares pela Reforma Francisco Campos. Assim, ela se estabelece 
na educação secundária, não como um componente da formação geral dos 
adolescentes, mas sim, como uma das disciplinas responsáveis pela 
preparação de advogados, médicos, engenheiros e arquitetos (cursos 
complementares) e professores (curso normal). [...] A Sociologia deveria 
formar o “espírito crítico” para dar conta dos problemas sociais. [...] a 
Sociologia poderia ser considerada “a arte de salvar rapidamente o Brasil” 
(SANTOS, 2009, p. 74).  

A disciplina pertencia à grade curricular obrigatória e preparatória para a 

formação de muitos profissionais importantes para o desenvolvimento do país e 

requerida em exames vestibulares (MORAES, 2011, p. 362), sendo parte do ciclo de 

formação complementar. Essa reforma foi imposta a todo território nacional e não mais 

circunscrita ao sistema de ensino do Distrito Federal, como foram as anteriores 

(RÊSES, 2004, p. 16-17). 

Segundo Freitas e França (2016, p. 43), no período de 1931 a 1941, o 

conhecimento sociológico foi parte das matérias exigidas para os exames de 

admissão aos cursos superiores. Os candidatos às faculdades frequentavam aulas de 

Sociologia nos cursos complementares que duravam dois anos após o término do 

ensino secundário, a fim de se prepararem para a prova de admissão.  

No entanto, em 1942, com a Reforma Capanema12, marca-se o fim da 

obrigatoriedade do ensino da Sociologia na escola secundária, redefinindo a estrutura 

 
12 O intelectual mineiro, Gustavo Capanema, exerceu inúmeros cargos de grande relevância na esfera 

estatal durante a sua vida pública, tanto em nível estadual quanto federal, dentre os quais se 
evidenciam: secretário do interior de Minas Gerais (1930- 1933), interventor interino em Minas Gerais 
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e nomenclatura em ensino ginasial (4 anos) e ensino colegial (3 anos), este com duas 

opções: o clássico e o científico (MORAES, 2011, p. 363). Sendo, estes modelos de 

ensino concebidos como preparatórios para o ensino superior, o primeiro mais voltado 

para as humanidades e o segundo, para as carreiras superiores técnico-científicas 

(ZOTTI, 2006, p. 04).   

A Reforma Capanema, de 1942, ao extinguir os cursos complementares, foi 
responsável pela retirada da obrigatoriedade do ensino de Sociologia no 
curso secundário. A disciplina permaneceu figurando apenas no curso 
“normal” como Sociologia Educacional e nas Faculdades de Filosofia, de 
Pedagogia e de Ciências Sociais.[...] A Reforma Capanema, instituída pela 
denominada Lei Orgânica do Ensino Secundário, Decreto-Lei nº 4.244, de 09 
de abril de 1942, criou uma organização estrutural para a educação média 
que perdurou por quase trinta anos. [...] Um dos objetivos da Reforma 
Capanema foi desatrelar formalmente o ensino secundário do ensino 
superior, dando-lhe um projeto pedagógico próprio. Por isso, a principal 
mudança nela estabelecida foi a extinção dos cursos complementares que 
visavam a preparação para as carreiras superiores de direito, medicina e 
engenharia. Uma das conseqüências do fim desses cursos foi a eliminação 
da disciplina Sociologia, que na perspectiva apresentada pela Reforma 
Capanema, desempenhava uma função mais preparatória do que formativa 
(SANTOS, 2009, p. 79).  

O objetivo da Reforma Capanema era desvincular o ensino secundário do 

Ensino Superior, colocando a Sociologia como disciplina mais de caráter preparatório 

do que formativo (FREITAS; FRANÇA, 2016, p. 44). Sendo assim, a Sociologia passa 

a integrar a proposta curricular de Filosofia no 3º ano do curso clássico (MACHADO, 

1987, p. 135). A Reforma Capanema tinha por finalidade contribuir para a 

consolidação do regime político de exceção de Getúlio Vargas, que visava formar 

indivíduos com espírito de patriotismo e de civismo (RÊSES, 2004, p. 19). 

Nessa perspectiva, entre os anos de 1946 e 1964, a discussão sobre a 

reinclusão da Sociologia no ensino secundário aparece em diversos fóruns 

acadêmicos (RÊSES, 2004, p. 20). Moraes (2011, p. 365) destaca sobre essa luta 

pela reinclusão da disciplina.  

Em Symposium organizado pela Escola Livre de Sociologia Política (ELSP) e 
publicado em sua revista Sociologia, em 1949, vários autores comparecem 
para tecer suas considerações sobre o tema Ensino de Sociologia.[...] Em 
1954, Florestan Fernandes apresenta a comunicação O ensino de Sociologia 
na escola secundária brasileira, durante o I Congresso Brasileiro de 
Sociologia, onde defende a presença da Sociologia na escola secundária.  

 
(1933), ministro da Educação (1934-1945), deputado federal (1946-59) participando ativamente na 
Assembleia Constituinte (1946), além de outros mandatos na legislatura federal (1961-1965) pelo PSD 
(Partido SocialDemocrático) e como deputado novamente (1966-1971) e senador (1971-1979) ambos 
pela ARENA (Aliança Renovadora Nacional( SILVA, 2010, P.09).  
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Mesmo diante da intensificação dos debates em torno do ensino de Sociologia 

no sistema secundário, a primeira Lei de Diretrizes e Bases - LDB, promulgada em 20 

de dezembro de 1961, não propôs a reinclusão dessa disciplina (FREITAS; FRANÇA, 

2016, p. 44). A LDB possibilitou uma certa autonomia aos estados para a indicação 

de disciplinas complementares e optativas no currículo do ensino secundário, ficando 

a cargo do Conselho Federal de Educação a indicação das disciplinas obrigatórias. 

Ressalta-se que a Sociologia não constava em nenhuma das indicações (RÊSES, 

2004, p. 22). 

Em 1964, com a nova organização política que direcionava o país, as propostas 

de ensino estavam voltadas para o ensino profissionalizante. Disciplinas das Ciências 

Humanas como Filosofia e Sociologia foram retiradas dos currículos escolares. No 

período da Ditadura Militar13, além de modificar o país em sua ordem política, 

econômica e social, também transformou a organização do sistema educacional. 

A reforma da educação básica da ditadura militar compreende a reestru-
turação do sistema escolar, com a criação da escola do ensino fundamental 
de 8 anos (1ª a 8ª séries) e a reorganização dos objetivos fundamentais do 
ensino de 2º grau, que se volta para uma formação mais profissionalizante 
(MARTINS, 2014, p. 42).  

Souza e Coelho complementam: 

[...] aumentando a capacidade de manejar instrumentos e se comportar de 
uma maneira mais técnica, com isso limitando a possibilidade de uma 
consciência social de seu papel e importância, além da perda de um 

 
13 No Brasil, o regime ditatorial-militar durou 25 anos, de 1964 a 1989, teve seis governos – incluindo 

um governo civil – e sua história pode ser dividida em cinco grandes fases. Uma primeira fase, de 
constituição do regime político ditatorial-militar, corresponde, grosso modo, aos governos Castello 
Branco e Costa e Silva (de março de 1964 a dezembro de 1968); uma segunda fase, de consolidação 
do regime ditatorial-militar (que coincide com o governo Medici: 1969-1974); uma terceira fase, de 
transformação do regime ditatorial-militar (o governo Geisel: 1974-1979); uma quarta fase, de 
desagregação do regime ditatorial-militar (o governo Figueiredo: 1979-1985); e por último, a fase de 
transição do regime ditatorial-militar para um regime liberal-democrático (o governo Sarney:1985-1989) 
(CODATO, 2005, p. 83). Nesse regime, [...] houve um grande aumento do poder central em especial o 
executivo, o comando das forças armadas passou a controlar toda sucessão presidencial indicando os 
candidatos militares com o apoio do congresso nacional, com isso o povo não tinha liberdade de 
expressão, suas opiniões eram reprimidas e os proletários sofriam com altos juros e aumento da 
inflação (SOUZA; NASCIMENTO, 2017, p. 108). E qualquer um que fosse contra o modo que se dava 
a política no Brasil neste período, seja ele político, militante ou jornalista poderia ser afastado de seu 
cargo, preso, em alguns casos torturados, ou exilados, como várias figuras influentes (artistas, políticos, 
professores, e chefes de sindicatos) sofreram destas represarias [...] No período militar o uso da 
censura foi de extrema importância como ferramenta de controle da população, pois como eram 
censurados jornais e outros meios de informação, isso dava o poder para o órgão governante 
reproduzir-se para o resto da sociedade apenas informações que seriam favoráveis para o seu regime, 
assim iludindo a população, fazendo-os pensar que o governo tinha poucos defeitos e que o Brasil 
passava por um período de tranquilidade interna e externa  (SOUZA; COELHO, 2014, p. 2681-2683). 
Considerado como [...] um regime com uma clara tendência a disciplinar a sociedade e suas políticas 
sociais eram instrumentos fundamentais neste disciplinamento (MARTINS, 2014, p. 40). 
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pensamento crítico. [...] O meio encontrado pelos militares para atrofiar a 
capacidade crítica dos indivíduos foi aplicar uma censura na área das 
ciências humanas, fazendo-as aproximar-se das ciências exatas no aspecto 
das verdades absolutas, ou seja, eliminando qualquer possibilidade de 
dubiedade, por exemplo, no campo da História, eram passadas datas e os 
acontecimentos correspondentes as mesmas, mas os dados transmitidos 
contemplavam somente um ponto de vista, uma única possibilidade de 
interpretação, isso fazia com que muito do conteúdo fosse descartado, e o 
que era aprendido só o era por ter sido uma escolha feita pelos 
representantes do regime, que tinham a função de escolher o conteúdo que 
seria ensinado, o que era transmitido pelos livros didáticos e professores 
deveriam ser tomados como uma verdade inquestionável, tornando uma 
disciplina que deveria ser em partes, subjetiva, em algo exato, uma forma 
completamente técnica de se produzir, ou melhor, receber o conhecimento, 
eliminando completamente a possibilidade de o aluno desenvolver 
pensamentos que questionassem o conteúdo que era passado (SOUZA; 
COELHO, 2014, p. 2684-2685).  

Com esse viés para a formação profissional, o ensino da Sociologia foi 

eliminado da educação básica pelo Regime Militar, por meio do decreto Lei n. 869 de 

1968, sendo substituído por disciplinas como Organização Social e Política Brasileira 

e Educação Moral e Cívica. A partir de então, educadores, políticos, sociólogos e 

estudantes em vários estados intensificaram as lutas pela inclusão da Sociologia no 

Ensino Médio (SANTOS, 2002, p. 51).  

No ano de 1971, ainda no período militar é feita outra reforma na LDB, com a 

lei n. 5.692/1971, denominada Reforma Jarbas Passarinho, que torna obrigatória a 

profissionalização no ensino médio e retira a Sociologia como disciplina obrigatória do 

curso normal (SANTOS, 2009, p. 80). Ainda redefine a nomenclatura do primário e 

secundário, integrando o ensino primário e o ginasial sob a denominação de ensino 

de 1º grau e o ensino colegial passa a denominar-se 2º grau profissionalizante. A 

disciplina Sociologia, quando foi inserida, estava ligada ao núcleo profissionalizante. 

O antigo curso normal –de formação de professores – é nomeado como magistério. 

No magistério, a disciplina de Sociologia passa a ser chamada de Sociologia da 

Educação (MORAES, 2011, p. 368). 

A partir da década de 1980, intensa campanha e lutas inicialmente dispersas, 

empreendidas principalmente pelas associações profissionais e sindicais de cientistas 

sociais, foram travadas pela inserção da disciplina inicialmente no ensino médio 

(SARANDY, 2011, p. 05-06). Os anos de 1980 marcaram o retorno da Sociologia ao 

currículo da escola secundária, ou seja, quatro décadas depois de sua efetiva 

exclusão do currículo.  
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O retorno da disciplina está associado ao período de redemocratização da 

sociedade brasileira, mudanças de cunho político aconteciam, como a participação 

das pessoas em questões do Estado, surgindo sindicatos, associações comunitárias, 

partidos políticos, e dando-se ênfase para a educação, como o principal meio para o 

entendimento dos direitos e deveres, fatores importantes para o exercício da 

cidadania. No que cabe ao ensino, a lei Federal n. 7.0044/1982 propôs o fim da 

obrigatoriedade da profissionalização no 2º grau, possibilitando a inclusão da 

Sociologia no 2ª grau como uma disciplina optativa, ficando a escolha de cada escola 

inserir a disciplina em seu currículo escolar.  

De acordo com Rêses (2004, p. 25), fica explícito que: 

A Resolução nº 06 do Conselho Federal de Educação de 1982 que reformula 
o currículo do 2º grau, e coloca a possibilidade de existência de dois tipos de 
curso: o acadêmico para a formação geral do aluno e o profissionalizante, de 
acordo com o interesse da escola, diante das necessidades do mercado de 
trabalho.  

A Sociologia nesse contexto, aponta Freitas e França (2016, p. 47), figurou 

novamente como possibilidade na parte diversificada do currículo. Moraes (2011, p. 

368), destaca que:  

Com o passar do tempo, boa parte das unidades da federação havia incluído 
a disciplina de Sociologia no currículo escolar, formalmente em leis ou até 
mesmo nas Constituições estaduais: ora em todas as séries, ora em uma 
delas, ora em todas as escolas, ora naquelas que decidissem incluí-la.  

Em 1996, um novo debate acontece em prol da inserção da Sociologia, como 

destaca Rêses (2004, p. 28).  

Começa a tramitar no Congresso Nacional o projeto da nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB). A sua promulgação (Lei nº 9394/96) acontece 
em 20 de dezembro de 1996. Nela aparece um ambíguo artigo sobre o ensino 
de Sociologia. O artigo 36, § 1º, inciso III, estabelece o domínio dos 
conhecimentos de Filosofia e Sociologia como necessário ao exercício da 
cidadania.  

Nesta perspectiva, Freitas e França (2016, p. 47) argumentam sobre o artigo 

36, § 1º, inciso III, afirmando que houve 

Uma interpretação equivocada, expressa nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), do Parecer CNE/CEB 15/98 e da 
Resolução CNE/CEB 03/98, não confirmou seu status de disciplina 
obrigatória. Essas diretrizes apenas determinaram que seus conteúdos 
deveriam ser abordados de maneira interdisciplinar pela área das Ciências 
Humanas e mesmo por outras disciplinas do currículo.  
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Nesse sentido, o deputado Padre Roque Zimmerman (PT/PR) começa a 

tramitar na Câmara dos Deputados o projeto de lei n. 3.178/1997, visando a alteração 

do art. 36 da LDB, dando-lhe uma redação menos ambígua, propondo explicitamente 

que Filosofia e Sociologia fossem disciplinas obrigatórias no ensino médio (MORAES, 

2011, p. 369). Este projeto foi vetado totalmente pelo Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso, na mensagem, n.1.073, de 8 de outubro de 2001 

justificando que  

O projeto de inclusão da Filosofia e Sociologia como disciplinas obrigatórias 
no currículo do ensino médio implicará na constituição de ônus para os 
Estados e o Distrito Federal, pressupondo a necessidade de criação de 
cargos para a contratação de professores de tais disciplinas, com o agravante 
de que, segundo informações da Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica, não há no País formação suficiente de tais profissionais para 
atender a demanda que advirá caso fosse sancionado o projeto, situações 
que por si só recomendam que seja vetado na sua totalidade por ser contrário 
ao interesse público.  

A justificativa pela não inclusão da disciplina estava relacionada a fatores como: 

um projeto que não era do interesse público, pois, implicaria em custos maiores aos 

cofres públicos, além da falta de profissionais para atuarem na área. Nesse sentido, o 

Ministro da Educação da época, Paulo Renato de Souza considerou o projeto uma 

“volta ao passado”. Para ele, o projeto representava um retrocesso no perfil curricular 

do ensino médio, que valorizava a interdisciplinaridade no lugar do ensino de 

disciplinas de forma estanque (RÊSES, 2004, p. 29).  

No entanto, a luta termina em 11 de agosto de 2006, quando o Ministro 

Fernando Haddad, homologa o parecer 38/2006, do Conselho Nacional da Educação, 

tornando obrigatório o ensino da Sociologia no ensino médio, em escolas públicas e 

privadas no Brasil.  

Apenas em dois de junho de 2008, após a aprovação do Congresso Nacional, 

é decretada e aprovada a lei Nº 11.684, pelo presidente da República, em exercício 

José Alencar Gomes da Silva, a qual altera o art. 36 da Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996. Com essa alteração, a Sociologia torna-se disciplina obrigatória 

na Educação Básica em todas as séries do ensino médio, nas escolas públicas e 

privadas de todo o país (MORAES, 2011, p. 376).  

Desde então a disciplina de Sociologia vem ganhando espaço nas salas de 

aula, fazendo parte do processo formativo de alunos do ensino médio, com o viés para 

a emancipação e formação cidadã de indivíduos conscientes do exercício da sua 

cidadania para o convívio em sociedade. Nessa direção, a Base Nacional Comum 
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Curricular (BNCC), defende a importância do processo formativo dos alunos para sua 

inserção na sociedade.  

[...] os estudantes devem dialogar sobre noções básicas como o respeito, a 
convivência e o bem comum em situações concretas. [...] a compreensão da 
importância dos direitos humanos e de se aderir a eles de forma ativa no 
cotidiano, a identificação do bem comum e o estímulo ao respeito e ao 
acolhimento as diferenças entre pessoas e povos, tendo em vista a promoção 
do convívio social e o respeito universal as pessoas, ao bem público e а 
coletividade (BNCC, 2018, p. 567).  

Alguns dos atributos da disciplina de sociologia são: a formação para o bem 

comum e conhecimentos sociológicos produzidos em sala de aula para o exercício na 

prática social. Esse conhecimento é importante na formação sociológica dos alunos 

do ensino médio, ao enfrentar situações do cotidiano e na construção de uma 

sociedade desenvolvida com condições igualitárias para todos os indivíduos. Esses 

fatores são possíveis mediante a produção e a conquista do conhecimento para a 

realidade social.  

Todavia, a disciplina vive em constante incerteza sobre sua permanência nos 

currículos escolares do ensino médio, sendo muito discutido e debatido. Percebe-se 

isso, no contexto das reformas educacionais, onde perpassa por governos 

democráticos em que a disciplina é incluída e nos governos militares em que é 

totalmente excluída do currículo.   

1.3 INSERÇÃO DA DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA EM SANTA CATARINA 

A política educacional do estado de Santa Catarina é resultado da conjuntura 

político-social nacional de diferentes momentos históricos (VALLE, 1991, p. 07). 

Nesse aspecto, no que se relaciona ao conhecimento sociológico nas escolas 

catarinenses, somente em 1998 a disciplina de Sociologia foi inserida no ensino 

médio.  

O ensino da Sociologia, bem como da Filosofia no Estado de Santa Catarina, 
está amparado pela Lei complementar n° 173, de 21 de dezembro de 1998, 
dá nova redação ao parágrafo único do artigo 41, da Lei n° 170/98, que dispõe 
sobre o sistema estadual de educação. Paulo Afonso Evangelista Vieira era 
o então Governador do Estado de Santa Catarina, cabendo ao próximo 
Governador, Esperidião Amin, a implementação da referida Lei (COAN, 2006, 
p. 84).  

A disciplina de Sociologia vem sendo ministrada desde a data da aprovação da 

lei complementar nº 173, de 21 dezembro de 1998, em todas as escolas estaduais de 
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Santa Catarina, no nível de ensino médio.  A Sociologia é lecionada nas escolas 

catarinenses desde o ano de 1999, todavia, tornando-se obrigatória no país somente 

nove anos após sua inserção no currículo catarinense. 

 Antes da obrigatoriedade nacional da disciplina, em 2008, apenas era inserida 

a disciplina de Sociologia nas escolas estaduais, dos estados que optassem pela 

disciplina no currículo. No que cabe a Santa Catarina, essa conquista da disciplina é 

visível pela sua inserção, mesmo antes da aprovação em nível nacional em 2008.  

Até o ano de 2008 foi ministrada com a carga horária de duas horas/aula por 
semana em duas das séries do ensino médio. Atualmente ela integra a grade 
curricular das três séries do ensino médio, seguindo a mesma carga horária 
nas 1ªs e 2ªs séries (02 horas/aula semanais) e adotando uma carga horária 
de apenas 1 hora/aula semanal nas 3ªs séries (CARIDÁ, 2011, p.89). 

É pertinente ressaltar que desde 2008 até 2019, a disciplina está com a mesma 

carga horária semanal em cada série. Fator relevante para a permanência e inserção 

da Sociologia nas salas de aulas catarinenses.    

1.4 O ENSINO DA SOCIOLOGIA 

É importante observar que o conhecimento sociológico é advindo da base das 

reflexões cotidianas, por meio de pesquisas, técnicas apropriadas e métodos para a 

compreensão social. Todos esses procedimentos são realizados em âmbito escolar. 

Seguindo este contexto, as Orientações Curriculares14 para o Ensino Médio, 

apresentam como objetivo do ensino da Sociologia no ensino médio: 

A Sociologia, como espaço de realização das Ciências Sociais na escola 
média, pode oferecer ao aluno, além de informações próprias do campo 
dessas ciências, resultados das pesquisas as mais diversas, que acabam 
modificando as concepções de mundo, a economia, a sociedade e o outro 
(BRASIL, 2006, p. 105). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)15 complementam sobre esse 

ensino sociológico: 

 
14 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio foram elaboradas a partir de ampla discussão com 

as equipes técnicas dos Sistemas Estaduais de Educação, professores e alunos da rede pública e 
representantes da comunidade acadêmica. O objetivo deste material é contribuir para o diálogo entre 
professor e escola sobre a prática docente (BRASIL, 2006, p. 05).  
15 Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para a educação. [...] 
Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando 
discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a 
produção pedagógica atual. [...] podem funcionar como elemento catalisador de ações na busca de 
uma melhoria da qualidade da educação brasileira, de modo algum pretendem resolver todos os 
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Tendo em vista que o conhecimento sociológico tem como atribuições 
básicas investigar, identificar, descrever, classificar e interpretar/explicar 
todos os fatos relacionados à vida social, logo permite instrumentalizar o 
aluno para que possa decodificar a complexidade da realidade social 
(BRASIL, 2000, p.37). 

Moraes (2004, p. 100-101) apresenta uma justificativa para a importância de 

estudar sociologia: 

[...] a sociologia tem sido referência central nos debates em torno dos 
problemas atuais que interessam e afetam a humanidade.[...] Isso revela a 
competência permanente da Sociologia quer para formular as questões que 
interessam, quer para apresentar as pertinentes.[...] tanto se fala em 
desenvolver a curiosidade, o estranhamento, a reflexão metódica e 
responsável, o domínio de tecnologias para uma atuação autônoma, etc., 
mas tudo requer uma competência básica incontornável; saber perguntar, 
saber questionar sem que isso se torne pedantismo crônico. Saber colocar 
questões, passando da intuição, da experiência profissional, reconhecidas 

como válidas, para saberes e práticas sociais, para as experiências e artes. 

Nessa perspectiva, Caregnato e Cordeiro (2014, p.13) destacam que “o papel 

da Sociologia no ensino médio está em formar o cidadão consciente a partir de uma 

melhor compreensão da lógica e dos fatores que dinamizam a realidade social”. A 

Sociologia apresenta-se no ensino médio como um amplo caminho de conhecimento, 

oportunizando aos alunos a possibilidade de compreender e analisar seu cotidiano. 

Nesse sentido, o ensino da Sociologia é “ apresentado em um ambiente, das mais 

nobres intenções de formar adolescentes e jovens numa perspectiva de 

enfrentamento com a realidade social “ (MOTA, 2005, p. 90).  

O propósito de estudar Sociologia no ensino médio é conhecer a própria 

realidade social, ou seja, o aprendizado da sala de aula deve ir além da escola para a 

vivência em sociedade. O estudante poderá se posicionar em diferentes situações 

cotidianas usando sua percepção sociológica, produzindo um conhecimento além do 

senso comum. Nesse sentido, Bauman (2010, p. 17-18), argumenta a respeito dessa 

análise sociológica: 

Aprender a pensar sociologicamente é uma atividade que se distingue 
também por sua relação com o chamando “senso comum”. Talvez mais ainda 

 
problemas que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem no País (BRASIL, 1997, p. 13). A 
elaboração destes Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Ciências Humanas e suas 
Tecnologias do Ensino Médio percorreu um longo caminho, desde 1996, quando se iniciaram os 
estudos e a discussão de documentos preliminares que embasaram as reflexões sobre seu papel no 
novo currículo. A presente versão, já levando em conta as disposições do Parecer nº 15, que integra a 
Resolução nº 3/98 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, contou com a 
participação de especialistas e professores do Ensino Médio e levou em consideração os documentos 
produzidos para reflexão e as primeiras versões para a área, bem como as discussões e críticas a que 
foram submetidas (BRASIL, 2000, p. 04). 
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que em outras áreas de estudo, a relação com o senso comum é na 
sociologia, conformada por questões importantes para sua permanência e 
sua prática. [...] a maioria das ciências se estabelece definindo-se em termos 
das fronteiras que as separam de outras disciplinas, e não se supõe 
partilhando terreno suficiente para se preocupar em traçar fronteiras ou 
pontes com esse conhecimento rico, ainda que desordenado e não 
sistemático, em geral desarticulado, inefável, que chamamos de senso 
comum.  

O conhecimento sociológico faz com que o aluno analise um simples fato que 

acontece em seu cotidiano, interprete e estabeleça algumas considerações sobre ele. 

Aquilo que é explicado pelo conhecimento do senso comum, se tratando da explicação 

sociológica, pode ser problematizado e ainda propostas novas visões sobre aquele 

fato.  

A Sociologia, enquanto disciplina escolar, é interessada em compreender e 

analisar os paradigmas do convívio social, para uma possível resolução dos conflitos 

sociais existentes em uma determinada realidade. O conhecimento sociológico pode 

“levar a um maior comprometimento e responsabilidade para com a sociedade em que 

se vive “ (COSTA, 2004, p. 48).  

Um aluno, ao analisar a sociedade, desenvolverá a imaginação sociológica, 

apresentada por Mills, com o intuito em “perceber o que está acontecendo no mundo, 

e compreender o que está acontecendo com eles. [...] adquirir uma nova forma de 

pensar” (1975, p.14). Essa nova postura analítica, desenvolvida pelo aluno do ensino 

médio que estuda a Sociologia, contribuirá com a sua realidade social, seja com o 

direcionamento para questões cotidianas ou até em maiores instâncias como 

nacionais e globais.  

O conhecimento sociológico, quando desenvolvido e produzido pode romper 

muitos paradigmas e construir novas percepções de mundo e da realidade social, para 

assim fortalecer o convívio coletivo entre os indivíduos. “ Dentro desse âmbito a 

imaginação sociológica tem sua possibilidade de influir na qualidade de vida humana 

de nossa época “ (MILLS, 1975, p. 243).  

 Nessas condições, estudar Sociologia não é somente contribuir com a 

formação individual, ou cumprir com uma grade curricular, mas fortalecer o 

conhecimento das relações sociais existentes entres os grupos, para a construção de 

uma sociedade crítica e atuante em sua história. O estudo sociológico é fundamental 

e impactante na construção e fortalecimento das relações sociais. Esse estudo é 
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desenvolvido, com o auxílio do professor de Sociologia, que tem um papel de 

articulador e mediador do conhecimento sociológico.  

1.5 PROFESSOR DE SOCIOLOGIA 

O professor é um importante agente de transformação social e também 

influente na vida escolar de seus alunos. Ainda, tem papel na formação e construção 

social dos indivíduos em sociedade. Nesse aspecto,  Mattar (2002, p. 52-54) salienta:  

[...] acima de qualquer coisa, o professor precisa acreditar na mudança, pois 
assim a sua atitude será sempre de reflexão e tomada de decisão para uma 
sociedade mais igualitária, verdadeira, sem tantos preconceitos e 
discriminações, na qual a educação seja fato de interação e integração social 
e não de distanciamento entre os indivíduos que têm acesso ao saber e 
aqueles que ficam na marginalidade. [...] Somente quando o professor se der 
conta do seu papel de agente de transformação social, é que ele irá colaborar 
na formação de indivíduos que fazem a sua história de forma consciente e 
refletida. 

Durkheim (1978, p. 23) afirma que “o professor é um grande intérprete das 

grandes ideias morais de seu país e seu tempo”. Com esse direcionamento de 

transformador e colaborador da sociedade, “é importante que os educadores 

conheçam as exigências desta nova sociedade para atuar de maneira eficiente nesta 

realidade (MATTAR, 2002, p. 41). O professor enfrenta o desafio de se mobilizar 

continuamente na “descoberta e na criação das possibilidades de ampliação de seu 

trabalho e de considerá-lo sempre como constituinte de uma proposta coletiva, que 

exige empenho e corresponsabilidade “ (RIOS, 2001, p. 128). Segundo o sociólogo 

americano C. Wright Mills, é a partir dessas criações que esse profissional e cidadão 

tem para com a sociedade a função de:  

[...] traduzir continuamente as preocupações pessoais em questões públicas, 
e estas em termos de seu sentido humano para uma variedade de pessoas. 
É sua tarefa evidenciar em seu trabalho – e, como educador, também em sua 
vida – esse tipo de imaginação sociológica. E é seu objetivo cultivar tais 
hábitos intelectuais entre os homens publicamente expostos a ele. Perseguir 
tais fins é proteger a razão e a individualização, e fazer deles os valores 
predominantes de uma sociedade democrática (MILLS, 1975, p. 203).  

É por intermédio do professor de Sociologia, que o aluno na maioria das vezes 

é estimulado a pensar, analisar e produzir seu conhecimento sociológico. Rios (2001, 

p.131) apresenta a importância do professor no contexto social: “Ora, ser professor, 

séria e rigorosamente, é trazer uma contribuição à descoberta do mundo pelos alunos, 

é proporcionar crescimento e alegria com a construção e a reconstrução do 
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conhecimento”. Libâneo (2012, p. 431) ainda aponta algumas competências do 

professor enquanto construtor de conhecimento, profissional, responsável pela 

organização escolar e formação de seus alunos: 

O exercício profissional do professor compreende ao menos três atribuições: 
a docência, a atuação na organização e na gestão da escola e a produção de 
conhecimento pedagógico. Como docente, necessita de preparo profissional 
específico para ensinar conteúdos, dar acompanhamento individual aos 
alunos e proceder à avaliação da aprendizagem, gerir a sala de aula, ensinar 
valores, atitudes e normas de convivência social e coletiva. [...] como 
profissional que produz conhecimento sobre seu trabalho, precisa 
desenvolver competências de elaboração e de desenvolvimento de projetos 
de investigação. 

Como vimos, são atributos que fazem parte da atividade do professor no âmbito 

escolar, enquanto agente de transformação e intermediário na construção do 

conhecimento. As finalidades do trabalho sociológico em sala de aula são a formação 

do aluno com capacidades analíticas, interpretativas, argumentativas e 

conhecimentos para a vivência em sociedade. O professor de Sociologia é a base 

para essa formação sociológica na plenitude, destacando-se como intermediário na 

produção do conhecimento, por meio da sinergia que ocorre entre aluno e professor. 

Essa, é primordial, para a formação e construção do conhecimento sociológico. Rios 

(2001, p. 128-129) argumenta que:  

A relação professor-aluno é uma relação comunicativa. No processo de 
ensino-aprendizagem, o professor, ao comunicar-se com os alunos, faz com 
que estes por intermédio, comuniquem-se uns com os outros e com a 
realidade, com os conhecimentos e valores. [...] o diálogo se faz na diferença 
e na diversidade. Há que existir, portanto, na prática docente, espaço para a 
palavra do professor e do aluno, para o exercício da argumentação e da 
crítica.  

Paulo Freire (1996, p. 13-14) complementa: 

Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível a 
pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve ou 
continua tendo experiência da produção de certos saberes e que estes não 
podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo contrário, 
nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 
ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo. Só assim 
podemos falar realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é 
apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos. 
Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com 
que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar 
os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. [...] o professor que pensa 
certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa 
maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a 
capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo.  
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Segundo Mills (1975, p. 202), o professor deve utilizar meios para a construção 

desse conhecimento: 

[...] deve começar com o que interessa ao indivíduo mais profundamente, 
mesmo que pareça trivial e barato. Deve usar materiais e proceder de modo 
a permitir ao estudante adquirir crescente visão racional de tais 
preocupações, e de outras que adquirirá no processo de sua educação. E o 
educador deve tentar desenvolver homens e mulheres que podem, e que por 
si mesmos o farão, continuar o que ele iniciou: o produto final de qualquer 
educação libertadora é simplesmente o homem. [...] indivíduo livre e racional.  

O professor de Sociologia, deve ser um profissional consciente de suas 

atribuições, com conhecimento nas diversas metodologias educacionais, conhecendo 

as teorias sociológicas, entendendo a realidade social da escola na qual leciona, 

compreendendo seus alunos e quais as formas de como trabalhar com eles em sala 

de aula, para assim desenvolverem o conhecimento sociológico.  

Todavia, alguns desafios apresentam-se na trajetória da formação sociológica: 

a falta de uma identidade própria da disciplina, decorrente do processo de suas idas 

e vindas no currículo obrigatório e a formação dos professores da área de Sociologia. 

A esse respeito, Jinkings (2013, p. 107) apresenta:  

[...] os desafios postos para que se desenvolvam efetivamente as 
potencialidades educativas das ciências sociais nas escolas são muitos e 
complexos. A trajetória intermitente da disciplina de Sociologia no sistema 
escolar e sua débil tradição pedagógica demandam uma continuidade e um 
aprofundamento da discussão coletiva sobre as finalidades formativas da 
disciplina e suas possibilidades didáticas, tanto nos espaços acadêmicos, 
como nas escolas.  

Durante todo o processo da inserção da sociologia nos currículos escolares, 

muitas foram as motivações que ocasionaram a não existência de uma identidade da 

disciplina de Sociologia na escola, como: ausências ou limites de concepções de sua 

finalidade, métodos e conteúdos  A mudança para o caráter obrigatório apresenta para 

a Sociologia o desafio de encontrar seu lugar e ganhar características próprias no 

ensino médio, assim como ocorrido com outras disciplinas historicamente 

consolidadas (RUSSCZYK; LEITÃO, 2012, p. 08). A Sociologia ainda enfrenta muitos 

desafios, em busca de uma identidade escolar. Silvia e Vicente (2014, p. 78) destacam 

que: 

[...] o ensino de Sociologia ainda enfrenta alguns desafios, que ora são 
compartilhados com todas as disciplinas (reflexos de uma conjuntura 
educacional nacional), e ora são específicos de sua própria constituição e de 
seu passado instável. As pesquisas relativas ao campo escolar, específicos 
do ensino de Sociologia, tendem a revelar as dificuldades próprias do ensino 
de Sociologia visando sua superação e desenvolvimento nacional.  
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É notório que a Sociologia, enquanto disciplina, é recente e ainda vem 

evoluindo e conquistando espaços no âmbito escolar, principalmente no ensino médio. 

Porém, desde sua obrigatoriedade em 2008, muitos paradigmas foram rompidos e 

estão sendo superados, mas ainda não é o suficiente para que esse componente 

curricular seja considerado importante e necessário na formação do aluno. Nesse 

aspecto, “ a disciplina traz novos desafios interpretativos sobre os resultados, os 

direcionamentos e em quais condições a Sociologia vem sendo colocada em prática” 

(RAIZER et al., 2017, p. 16).  

Nessa direção, “ o processo de implantação da Sociologia nas diferentes 

regiões e estados do país, conforme estudos tem mostrado, caracteriza-se por uma 

pluralidade de cenário” (CAREGNATO; CORDEIRO, 2014, p. 46). Nessa perspectiva, 

Russczyk e Leitão (2012, p. 08), destacam a ausência da formação plena do professor 

de Sociologia, como um dos problemas que a disciplina ainda enfrenta na prática 

diária nas escolas  

Os números relacionados à quantidade de professores que hoje ministram 
aulas de sociologia demostram a grande necessidade de adequar a formação 
desses professores à nova exigência legal. [...] propostas curriculares em 
sociologia discutidas e formuladas por professores cuja grande maioria não 
possui formação específica em Sociologia. 

Nesse aspecto, Mota (2005, p. 103) apresenta que: 

[...] grande parte das escolas não são os profissionais da área que lecionam 
sociologia. Outras concepções, portanto, que não a sociológica, sobressaem 
conforme a formação universitária do docente que ministra a disciplina. A 
repercussão disso no ensino para os estudantes, possivelmente, é uma visão 
fragmentada e teoricamente confusa da própria sociologia.  

Bodart e Silva (2016, p. 178) ainda destacam que:  

[...] a disciplina de Sociologia não é ministrada apenas por professores 
licenciados em Ciências Sociais/Sociologia. Há uma deficiência muito grande 
nesse aspecto, o que pode estar comprometendo significativamente a maior 
consolidação dessa disciplina no currículo escolar do Ensino Médio.   

De acordo com os posicionamentos dos autores, a disciplina de Sociologia 

passa por situações conflitantes, que refletem no trabalho dos docentes em sala de 

aula. O processo conturbado da inserção do componente escolar nos currículos 

escolares, por exemplo, dificultou sua conquista identitária e a formação dos 

professores que lecionam Sociologia.  
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Todo esse processo afeta o ensino da Sociologia, pelo fato de como a 

comunidade escolar e a sociedade consideram a importância da Sociologia no meio 

escolar e a visão referente ao trabalho dos professores da disciplina.  Além dos 

conflitos de ordem cultural, há também a questão da formação do professor que 

leciona a disciplina, situação preocupante que é revelada nas pesquisas16, que na 

grande maioria das escolas brasileiras são professores de outras áreas de 

conhecimento que atuam nas aulas de Sociologia.  

De acordo com Silva (2007, p. 422), “o papel da sociologia na formação dos 

adolescentes e dos jovens dependerá do tipo de escola, do ensino médio e do 

currículo que iremos definir ao longo da história”. Toda a construção do conhecimento 

sociológico, no ensino médio, está relacionada com a atuação do professor em sala 

de aula e o interesse dos alunos envolvidos no processo.  

É importante que o professor da disciplina consiga desenvolver as teorias 

sociológicas, fortalecendo a Sociologia enquanto disciplina, usando as metodologias 

adequadas para o ensino e contribuindo com a formação de seus alunos para a 

vivência em sociedade. O fortalecimento do ensino da Sociologia, está atrelado a sua 

contribuição na formação cidadã, decorrente das estratégias utilizadas em sala de 

aula pelo professor. 

1.6 SOCIOLOGIA E A FORMAÇÃO CIDADÃ 

A Sociologia tem o papel social de preparar o indivíduo para a vivência em 

sociedade, contribuir com a preparação para o exercício da cidadania. Esse é um dos 

fatores que, durante todo o processo histórico da inserção do componente nos 

currículos, foi apresentado em defesa da disciplina, tanto nos documentos 

educacionais e também em algumas pesquisas sobre a Sociologia escolar.  

Os PCNs apresentam 

[...] pela via do conhecimento sociológico sistematizado, o educando poderá 
construir uma postura mais reflexiva e crítica diante da complexidade do 
mundo moderno. Ao compreender melhor a dinâmica da sociedade em que 
vive, poderá perceber-se como elemento ativo, dotado de força política e 
capacidade de transformar e, até mesmo, viabilizar, através do exercício 
pleno de sua cidadania, mudanças estruturais que apontem para um modelo 
de sociedade mais justo e solidário (BRASIL, 2000, p. 37). 

 
16 Pesquisas sobre o ensino da Sociologia: Bodart e Silva (2016); Jinkings (2013); Mota (2005); 

Russczyk e Leitão (2012); Mocelin e Raizer (2013) e Raizer et al. (2017). 
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Nesse contexto, as OCNEM também destacam:  

As razões pelas quais a Sociologia deve estar presente no currículo do ensino 
médio são diversas. A mais imediata[...] é sobre o papel que a disciplina 
desempenharia na formação do aluno e em sua preparação para o exercício 
da cidadania (BRASIL, 2006, p.109). 

No que apresentam os documentos, a Sociologia tem como função a formação 

para o exercício da cidadania. Estudar Sociologia é estar preparado para as situações 

que ocorrem na sociedade, com um posicionamento crítico e atuante nas diversas 

circunstâncias diárias. De um modo geral, “ defensores da Sociologia aos programas 

curriculares argumentam sua importância em razão de uma formação para a crítica e 

para a cidadania” (MOTA, 2005, p. 96).  

Lima (2017, p. 30) apresenta a função da Sociologia no contexto social “as 

respostas mais representativas, de acordo com cada momento, foram: para realizar a 

modernidade, para instruir um padrão de comportamento cívico, para capacitar para 

o exercício da cidadania e/ou da democracia”. Melo (2016, p. 349) também faz uma 

análise da LDB 9.394/96 sobre essa formação sociológica para a cidadania 

[...] defende-se que o conhecimento sociológico deve proporcionar tanto uma 
capacidade analítica, como também, uma “competência” interventora, sendo 
a cidadania, neste último caso, uma mediação no processo de construção do 
que o documento denomina de “modelo de sociedade mais justo e igualitário”.  

No que cabe à finalidade do ensino da Sociologia, ela está direcionada para a 

formação do exercício da cidadania, pela conquista de uma sociedade igualitária, 

justa, participativa, cooperativa, desenvolvida e atuante nas relações sociais, 

econômicas, culturais e políticas. Ações essas, que podem ser desenvolvidas por 

meio do conhecimento sociológico, que é produzido em sala de aula e levado para as 

práticas diárias.  

O ensino da sociologia é posto, então, num ambiente que, a despeito das 
mais nobres intenções de formar adolescentes e jovens numa perspectiva de 
enfrentamento com a realidade social, como tem sugerido os argumentos 
mais frequentes a seu favor. [...] uma educação emancipadora, tendência 
que, ao contrário, busca justamente compreender e transformar a ordem 
social injusta para as maiorias sociais (MOTA, 2005, p. 90).  

Essa atribuição da finalidade da Sociologia para a formação cidadã e 

preparação para a vida em sociedade, está destacado nos documentos educacionais 

(OCNEM, DCNS e BNCC), além de pesquisas na área da educação, em especial da 

disciplina de Sociologia. Com um direcionamento, para a formação de uma sociedade 
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com condições igualitárias para todo os cidadãos, apreendendo a desenvolver, por 

meio dos conhecimentos escolares e sociológicos nas aulas de Sociologia. A BNCC17, 

ressalta que a escola, no caso do ensino médio, tem como atributo  

[...] que os estudantes desenvolvam a capacidade de estabelecer diálogos – 
entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de diversas nacionalidades, 
saberes e culturas distintas –, elemento essencial para a aceitação da 
alteridade e a adoção de uma conduta ética em sociedade. Para tanto, define 
habilidades relativas ao domínio de conceitos e metodologias próprios dessa 
área. As operações de identificação, seleção, organização, comparação, 
análise. É necessário, ainda, que a Área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas favoreça o protagonismo juvenil investindo para que os 
estudantes sejam capazes de mobilizar diferentes linguagens. [...] para a 
formulação e resolução de problemas (BNCC, 2018, p. 561-562, grifo do 
autor). 

A preparação do aluno para viver em sociedade, é um dos fatores primordiais 

no ensino médio, e em especial nas aulas de Sociologia. São desenvolvidos 

conhecimentos, habilidades e concepções relevantes para a formação cidadã e, com 

um viés para o mercado de trabalho, fatores que fazem parte da vida em coletividade. 

Essa formação pode ser a base, para que os jovens se tornem participativos em sua 

sociedade e agentes de mudança e transformação social, fatores predominantes na 

busca de uma sociedade justa para todos. 

Nesse direcionamento, estudar Sociologia é estar sendo preparado para viver 

na sociedade, com uma visão crítica, sistematizada e participativa, com um viés para 

transformar a realidade no qual se está inserido. Essa preparação acontece com base 

na disciplina de Sociologia havendo uma relação interdisciplinar com outras áreas de 

conhecimento, para o fortalecimento da formação sociológica, sendo o método 

interdisciplinar predominante no processo formativo.  

1.7 O ENSINO DE SOCIOLOGIA E A INTERDISCIPLINARIDADE 

De acordo com as mudanças sociais dos últimos tempos, vem sendo 

necessário inovar os métodos de análise, estudos e compreensão dos problemas de 

 
17 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional 
de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como 
a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) 
1, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral 
e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2018, p.09).  
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pesquisa dentro da sociedade, com intuito de obter novos horizontes e concepções, 

sobre o objeto de estudo proposto.  

O desenvolver do mundo é associado a avanços na tecnologia e na ciência, 

decorrentes da conexão entre várias áreas, gerando o tema interdisciplinaridade 

(SANTOS, 2016, p. 37). Assim, apresenta-se esse método, que é a interação entre 

várias áreas do conhecimento para a resolução e conhecimento referentes a 

determinado objeto de estudo. 

O método atua na fronteira da disciplina, criando uma união e permitindo criar 

novas áreas do conhecimento (ALVARENGA et al., 2011). Fazenda (2008, p. 18) 

apresenta, que a “interdisciplinaridade é definida como interação existente entre duas 

ou mais disciplinas”. Nesse aspecto, “A pesquisa interdisciplinar somente torna-se 

possível onde várias disciplinas se reúnem a partir de um mesmo objeto (FAZENDA, 

2008, p. 22). Esse método pode ser utilizado em todas as áreas de conhecimento, 

com a finalidade de compreender determinado objeto pesquisado, com várias áreas, 

analisando o mesmo problema de pesquisa.  

A interdisciplinaridade é uma postura epistemológica que tem como 
consequências o avanço das diversas formas de interpretar a realidade, 
reestruturando nosso modo de fazer, saber e ser como um todo, assim 
levando em conta o modo de saber, fazer e ser teórico, ético e prático 
(GIORDANI et al., 2005, p. 03).  

Analisar, por meio do método interdisciplinar, é promover o debate da 

diversidade das possibilidades de conhecimento. O professor interdisciplinar percorre 

“ as regiões fronteiriças flexíveis onde o "eu" convive com o "outro" sem abrir mão de 

suas características, possibilitando a interdependência, o compartilhamento, o 

encontro, o diálogo e as transformações” (FAZENDA, 2008, p. 82). De tal modo, este 

método, em todas as áreas de estudo, “caracteriza-se pela intensidade das trocas 

entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto de pesquisa” (JAPIASSU, 1976, p. 74).  

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas 
as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos (BRASIL, 
1999, p. 89). 

Fazenda (2008, p. 65) complementa: 

O caráter interdisciplinar da história da ciência não aniquila o caráter 
necessariamente disciplinar do conhecimento científico, mas completa-o, 
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estimulando a percepção entre os fenômenos, fundamental para grande parte 
das tecnologias e desenvolvimento de uma visão articulada do ser humano 
em seu meio natural, como construtor e transformador desse meio   

Ainda sobre a temática interdisciplinar, Silva (2004, p.140) salienta:  

[...] a ciência não pretende perder de vista a disciplinaridade, mas vislumbra 
a possibilidade de um diálogo interdisciplinar, que aproxime os saberes 
específicos, oriundos dos diversos campos do conhecimento, em uma fala 
compreensível, audível aos diversos interlocutores.  

A intervenção interdisciplinar, como vimos acima, ocorre por meio do diálogo, 

entre as diversas áreas, sendo que cada disciplina não perde a sua essência, busca-

se o fortalecimento da sua especificidade para o entendimento do objeto analisado. 

Nesse contexto, a autora Wisneski (2017, p. 303) destaca que “percebe-se a 

interdisciplinaridade como algo em constante desenvolvimento que torna significativa 

as disciplinas, que por sua vez ao fragmentarem-se tornam o aprendizado dissociado 

para o aluno”.  

As trocas entres as disciplinas produzem, necessariamente, remanejamentos 

intersubjetivos e geram novas linguagens e novos saberes (SOMMERMON, 2015, p. 

23). A construção do conhecimento na análise interdisciplinar possibilita uma visão 

ampla do objeto pesquisado. Cada área de conhecimento é essencial para 

compreender e analisar aquilo que está sendo investigado.  

O modo de ser interdisciplinar permite uma tomada de consciência dessa 

complexidade epistemológica dos processos de aprendizagem humanos. E, por isso, 

o indivíduo que assume uma postura interdisciplinar é capaz de entender-se como um 

ser “aberto”, ou seja, que considera sua compreensão limitada da realidade, sentindo 

a necessidade de considerar os mecanismos inconscientes que interferem nos 

processos de aprendizagem, bem como nos discursos e interações com outros seres 

humanos.  

É por isso também que a interdisciplinaridade está intrinsecamente envolvida 

com a dimensão ética, assumindo um comprometimento intencional, racional teórico-

especulativo e afetivo. Esse é efetivamente instituído como um ideal de sujeito mais 

humanizado, isto é, capaz de entender sua condição “humana”, de ser “incompleto” 

que se realiza e se efetiva apenas na relação com o outro. Deve haver, portanto, uma 

“superação do paradigma do conhecimento como produto exclusivo do “eu penso”, 

mas entendendo o processo de conhecimento como produto de um “nós”, que se 
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efetiva no âmbito de conflitos interativos, discursivos e intencionais constantes 

(GIORDANI et al., 2005, p. 01). 

É nesse contexto da construção do conhecimento sociológico, que o viés 

interdisciplinar é fundamental, com um direcionamento para a contribuição 

educacional, em busca da cooperação, entre as diversas disciplinas escolares, para 

a formação cidadã. Haja vista, que todas desenvolvem suas concepções teóricas com 

o intuito da formação dos indivíduos para a vivência em sociedade, toda via, com a 

sinergia entre as disciplinas essa formação pode ocorrer na plenitude.  

Com esse direcionamento, é fundamental considerar a complexidade dos 

problemas que o norteiam, o ensino de Sociologia no ensino médio pode ser 

caracterizado como uma ação essencialmente interdisciplinar e, a análise desse 

processo também carece de um olhar interdisciplinar. Assim, a presente reflexão visa 

caracterizar as relações interdisciplinares inerentes à pesquisa sobre o ensino de 

Sociologia na região da Coordenadoria Regional da Educação de Canoinhas. Como 

ponto de partida a Sociologia, deve estabelecer um diálogo com áreas como 

Educação, Antropologia e Ciência Política, fundamentais para o estudo das práticas 

de ensino de Sociologia.  

É importante mencionar, que a disciplina de Sociologia propriamente dita é um 

estudo interdisciplinar, levando em consideração que desde seu surgimento, já se 

trabalha com diversas áreas de conhecimento para o entendimento da realidade 

social, o campo do conhecimento sociológico é vasto18.  

Este trabalho limita-se à abordagem da disciplina de sociologia escolar, haja 

vista, que no contexto social as demais também contribuem para a organização da 

sociedade, todas com um direcionamento peculiar de acordo com seus objetos de 

estudo e análise.  

Partindo desse pressuposto, cada clássico sociológico apresenta um método 

analítico, como forma de entendimento do social e interpretação dos fenômenos 

sociais. Portanto, é importante entender a Sociologia além do conhecimento científico, 

mas num contexto de ensino como disciplina.  

A sociologia engloba um conjunto disciplinado de práticas, mas também 
representa considerável corpo de conhecimento acumulado ao longo da 
história. [...] Essa ciência configura-se, assim, uma via de constante fluxo, e 
os novatos acrescentam ideias e estudos da vida social às estantes originais. 

 
18 Exemplos de Sociologia: rural, urbana, do trabalho, da saúde, política, do esporte, da educação, 

econômica, ambiental, da administração, da arte, jurídica, do desenvolvimento, etc.  



57 
 

A sociologia, nesse sentido, é um espaço de atividade contínua que compara 
o aprendizado com novas experiências e amplia o conhecimento, mudando, 
nesse processo, a forma e o conteúdo da própria disciplina (BAUMAN, 2010, 
p. 11-12). 

A disciplina trata da questão do indivíduo, dentro da sociedade, analisando seu 

papel no processo social e histórico, e possibilitando a compreensão de fatos, ações 

e relações sociais, por meio do convívio em sociedade, tendo uma percepção histórica 

e contemporânea das coisas. “A prática da imaginação sociológica exige uma 

consciência dessas histórias populares acerca de temas pessoais da experiência 

vivida, assim uma construção de conexões” (BAUMAN, 2015, p. 16), com um olhar 

mais atento e crítico em relação as determinadas circunstâncias. Segundo Bauman 

(2010, p. 26) “[...] pensar sociologicamente consiste em ampliar o alcance e a 

efetividade prática da liberdade”. 

Nesse contexto, o exercício sociológico pode acontecer na escola, nas aulas 

de Sociologia, enquanto disciplina do ensino médio, buscando analisar a implicância 

do contexto social de um aluno deste nível e como ele pode usar a imaginação 

sociológica em seu cotidiano. Sendo assim, segundo Giddens (2012, p. 34-35), é 

importante estudar a disciplina de Sociologia devido a três fatores: 

Primeiramente a sociologia nos traz uma consciência de diferenças culturais 
que nos permite enxergar o mundo social a partir de perspectivas variadas. 
Com frequência, se entendermos como os outros vivem, também podemos 
adquirir uma compreensão melhor de quais sãos os nossos problemas. [...] 
Em segundo lugar, a pesquisa sociológica proporciona ajuda prática para 
avaliar os resultados de iniciativas políticas. Um programa de reforma prática 
pode simplesmente não alcançar aquilo que seus criadores queriam ou pode 
ter consequências indesejadas. [...] Em terceiro lugar e, de certa maneira, 
isso é o mais importante, a sociologia pode nos proporcionar um auto 
esclarecimento – maior autocompreensão. Quanto mais soubermos sobre 
por que agimos como agimos e sobre o funcionamento geral da sociedade, 
mais prováveis seremos de influenciar o nosso futuro. [...] Por fim, deve-se 
mencionar que, como profissionais, muitos sociólogos se preocupam com 
questões práticas. 

O conhecimento sociológico é importante para o entendimento do aluno em 

relação a sua prática diária. No seu cotidiano em sala de aula ele irá debruçar-se sobre 

questões do seu senso comum, as quais se tornarão temas centrais para serem 

analisadas por meio do conhecimento científico. A análise acima pode ser feita com 

métodos sociológicos adequados para as temáticas em destaque, fazendo com o que 

o próprio aluno compreenda sua importância no meio social e entenda a dinâmica que 

acontece na sua vida em sociedade. Com isso, ele desenvolve a capacidade de dar 

um “sentido à condição humana por meio de uma análise das numerosas teias de 
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interdependência humana – aquelas mais árduas realidades a que nos referimos para 

explicar nossos motivos e os efeitos de suas ativações” (BAUMAN, 2010, p. 24).  

Por isso, o processo educacional, por meio das aulas de Sociologia, tem a 

incumbência de trabalhar com os alunos essas questões, aguçando seus interesses, 

pois é por meio desse que a escola promoverá a emancipação desses alunos, 

tornando-os pessoas conhecedoras de suas realidades, politizadas, críticas e agentes 

de transformação social. Devido a isto, é importante entender o significado de 

educação escolar nesse processo emancipatório, por meio, do posicionamento de 

alguns autores, levando em consideração que cada autor fala sobre a mesma 

temática, por uma vertente ideológica diferenciada, ou seja, muitas vezes falam do 

mesmo conceito, com concepções diferentes. 

As concepções de educação escolar referem-se a determinados modos de 
compreender as modalidades de educação, as funções sociais e 
pedagógicas da escola, os objetivos educativos, as dimensões da educação, 
os objetivos de aprendizagem, o currículo, os conteúdos e a metodologia de 
ensino, as formas de organização e gestão. Sendo a escola uma instituição 
social, é necessário sempre considerar que as concepções estão vinculadas 
a necessidades e demandas do contexto econômico, político, social e cultural 
de uma sociedade e a interesses de grupos sociais (LIBÂNEO, 2012, p. 239). 

Para Durkheim (1952, p. 41)  

[...] a educação é a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações 
que não se encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objetivo 
suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, 
intelectuais e morais, reclamadas pela sociedade política, no seu conjunto, e 
pelo meio especial a que a criança, particularmente, se destina.  

Nesse contexto, Giddens (2012, p. 590) apresenta a escola: 

[...] como uma instituição social, que possibilita e promove a aquisição de 
habilidades e conhecimentos e a ampliação dos horizontes pessoais. [...] se 
tornou um lugar importante para toda uma variedade de debates, que não 
estão relacionados apenas com o que acontece dentro das escolas.[...] Para 
Emile Durkheim, a educação tem um papel importante na socialização das 
crianças, pois, particularmente ao aprenderem história, por exemplo, as 
crianças adquirem uma compreensão dos valores comuns na sociedade, que 
congregam uma variedade de indivíduos diferentes. [...] Durkheim argumenta 
que a escolarização proporciona que as crianças internalizem as regras 
sociais que contribuem para o funcionamento da sociedade. [...] Durkheim 
enxergava um papel crucial em as escolas ensinarem responsabilidade 
mútua e o valor do bem coletivo. Como uma “sociedade em miniatura”, a 
escola também ensina disciplina e respeito pela autoridade. 

A educação institucional, em todas as suas formas, é um processo social que 

ocorre nas esferas escolares, por meio do contato direto entre alunos e professores, 

com viés para a formação emancipatória do indivíduo no âmbito social. Assim, a 
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Sociologia juntamente com as demais áreas de conhecimento, como a Antropologia, 

a Ciência Política, entre outras ciências humanas, exatas e naturais, analisa e estuda 

os processos educacionais e sociais, para a organização e desenvolvimento da 

sociedade.  

É importante compreender a dinâmica educacional, fator que colabora com o 

desenvolvimento do ensino no âmbito escolar. Esta compreensão está atrelada ao 

modo como os indivíduos se comportam em sociedade, sendo, uma das atividades 

da área da Antropologia, entender esses comportamentos, com um viés para a cultura 

e socialização dos indivíduos19. 

Nessa medida, é necessário entender o comportamento dos indivíduos no 

âmbito escolar, sendo um ambiente no qual alunos e professores deparam-se com 

questões rotineiras do seu convívio social. E, por meio da escola, o aluno será capaz 

de conhecer novas formas de conhecimentos, com um direcionamento para a vivência 

em sociedade. Ainda, é necessário que se desenvolva na escola o conhecimento 

antropológico, para que o aluno tenha uma concepção do quão importante é a sua 

cultura e identidade, as quais irão influenciar o desenvolvimento do pensamento 

crítico, que inicia na escola e continua nos outros âmbitos de sua vida.  

Dentro desse ponto de vista, é importante mencionar a Antropologia20 no 

processo social e educativo, que como ciência, tem enorme área de abrangência de 

estudo e pesquisas sociais21. Vejamos o que a Gusmão (2008, p. 54) destaca sobre 

essa ciência:  

A antropologia como ciência preocupa-se com a questão das diferenças e 
busca propor formas de intervenção sobre a realidade, papel a que se dirige 

 
19 “As transformações geradas por cada indivíduo são mediadas pela cultura. Em sua etimologia latina, 

a cultura remete а ação de cultivar saberes, práticas e costumes em um determinado grupo. [...] 
Atualmente, as Ciências Humanas compreendem a cultura a partir de contribuições de diferentes 
campos do saber. O caráter polissêmico da cultura permite compreender o modo como ela se apresenta 
a partir de códigos de comunicação comportamento, de símbolos e artefatos, como parte da produção, 
da circulação e do consumo de sistemas culturais que se manifestam na vida social. Os indivíduos 
estão inseridos em culturas (urbanas, rurais, eruditas, de massas, populares, regionais, locais etc.) e, 
dessa forma, são produtores e produto das transformações culturais e sociais de seu tempo” (BRASIL, 
2018, p. 566).  
20 Etimologia da palavra. “Antropologia” vem do grego αντροποσ (anthropos), homem, e λογοσ, λογια 
(logos, logia), estudo, e, etimologicamente, significa estudo do homem (MARCONI; PRESOTTO, 2006, 
p. 1-2). 
21 Exemplos de Estudos na Antropologia: Antropologia física ou Paleontologia: estudo do homem 

através de sua evolução física-surgimento na natureza, fisionomia (aspectos), fisiologia (capacidades 
como ser-pensar, fazer, reproduzir-se), transformações (inclusive no futuro). Ligação com as ciências 
biológicas e médicas. Antropologia Cultural ou Etnologia: estudo do homem através de sua evolução 
cultural (ROCHA, 2010. p.09).  
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qualquer conhecimento produzido a partir das relações entre os homens e o 
mundo social criado por eles.  

Rocha (2010, p. 01) salienta: 

Ao estudar outras formas do existir humano, individual ou coletivo, a 
Antropologia é um poderoso instrumento de desmitificação e desalienação, 
possibilitando a compreensão, a um tempo, mais teleológica e relacional, 
capaz de refletir sobre formas petrificadas do ser humano. 

Outro autor que apresenta o conceito de antropologia é Foucault (1999, p. 366): 

[...] pois começamos a nela reconhecer, a nela denunciar de um modo crítico, 
a um tempo, o esquecimento da abertura que a tornou possível e o obstáculo 
tenaz que se opõe obstinadamente a um pensamento por vir. A todos os que 
pretendem ainda falar do homem, de seu reino ou de sua liberação, a todos 
os que formulam ainda questões sobre o que é o homem em sua essência, a 
todos os que pretendem partir dele para ter acesso à verdade, a todos os 
que, em contrapartida, reconduzem todo o conhecimento às verdades do 
próprio homem.  

Esse conhecimento antropológico, direcionado para entendimento das raízes 

culturais e sociais dos indivíduos, é fundamental na construção e formação do 

pensamento dos seres sociais, fator que a Antropologia vem contribuindo ao longo do 

tempo. Gusmão (2008, p. 72) destaca que a Antropologia seguiu os desafios de cada 

momento histórico, preocupada em explicar a diversidade social humana a partir das 

singularidades e particularidades que revestem diferentes grupos e sociedades.  

No entanto, embora a “Antropologia seja uma ciência autônoma, ela necessita 

de uma interação com outras ciências para que possa cumprir a sua tarefa de ciência 

da humanidade” (MARCONI; PRESOTTO, 2006, p. 8-10). Com essa compreensão, 

interdisciplinar, a Antropologia cultural22 juntamente com a Sociologia estão 

fortemente presentes no âmbito escolar, pois é por meio do conhecimento do ser 

humano, enquanto ser social e cultural, que poderão colaborar com o processo de 

ensino e aprendizagem no pensamento crítico. 

É necessário ressaltar a importância da influência cultural que cada aluno 

carrega em sua bagagem, pelo fato de como ele vê a sociedade e seus fenômenos, 

pois a cultura é fator central no processo de interação social. O antropólogo Britânico 

Tylor define cultura como “aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, 

 
22 “Estuda as semelhanças e diferenças culturais, origem e história das culturas do homem, sua 

evolução e desenvolvimento, estrutura e funcionamento em qualquer lugar e tempo. [...] A abordagem 
especifica da Antropologia Cultural, ao analisar as sociedades, está relacionada com os aspectos 
culturais e comportamentos que as caracterizam” (LAKATOS, 1982, p. 23).  
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arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo 

homem” (TYLOR, 2009, p. 69).  

Nesse contexto, a influência cultural é significativa, porque, de acordo com os 

padrões culturais de um determinado grupo, ocorrem as manifestações e 

posicionamentos, fatores que identificam a cultura de determinado sujeito, e se 

tratando do aluno é importante entender quais tradições estão arraigadas ao grupo de 

pertencimento. E é por meio do pensamento sociológico, que a escola possibilitará 

desmitificar algumas concepções que até então eram construídas como a única forma 

de pensar.    

Cultura diz respeito a modificar coisas, tornando-as diferentes do que são e 
do que, de outra maneira, poderiam ser, e mantê-las dessa forma inventada, 
artificial. A cultura tem a ver com a introdução e a manutenção de 
determinada ordem e com o combate a tudo que dela se afaste, como 
indicativo de descida ao caos. Tem a ver, então, com a substituição ou 
complementação da “ordem natural” (o estado das coisas sem interferência 
humana) por outra, artificial, projetada. E a cultura não só promove, mas 
também avalia e ordena (BAUMAN, 2010, p. 203). 

A cultura, de acordo com as mudanças sociais, pode modificar-se, tendo como 

parâmetro os pontos de vistas dos indivíduos, de acordo com as necessidades do 

lugar e espaço dos quais eles fazem parte. Nesse sentido, por meio do conhecimento 

sociológico, os alunos podem mudar suas concepções culturais e apresentar uma 

nova visão de mundo, propondo mudanças à sociedade, tendo como base uma nova 

identidade dentro do âmbito social.  

Nesse aspecto, é importante ressaltar o significado de identidade. O sociólogo 

Hall (2006) destaca três conceitos diferentes de identidade, de acordo com cada 

período histórico, pois como foi destacado, a identidade está relacionada com a 

cultura de cada indivíduo e está em constante transformação. Dito isso, as identidades 

estão classificadas segundo o autor em: sujeito do Iluminismo, sociológico e pós-

moderno.  

O sujeito do iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana 
como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades 
de razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia num nuclear 
interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele 
desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo-continuo ou 
“idêntico” a ele- ao longo da existência do indivíduo. O centro essencial do eu 
era a identidade de uma pessoa.[...] A noção do sujeito  sociológico refletia a 
crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este 
núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas era 
formado na relação com “outras pessoas importantes para ele”, que 
mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura- dos 
mundos que ele/ela habitava. [...] De acordo com essa visão, que se tornou a 
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concepção sociológica clássica da questão, a identidade é formada na 
“interação” entre o eu e a sociedade. [...] sujeito pós-moderno, 
contextualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 
permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 
transformadora continuamente em relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais. [...] O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um “eu” coerente (HALL, 2006, p. 12-13). 

As sociedades estão organizadas de acordo com grupos sociais, sendo 

formados por indivíduos com identidades similares, tendo como base suas ideologias 

e convicções, as quais no decorrer da história da humanidade foram se moldando de 

acordo com as necessidades de cada tempo. Por isso, a identidade social é um 

conceito em constante mudança, sendo que na contemporaneidade as pessoas usam 

muitas variáveis para identificar o que são e a qual grupo pertencem.  

O conhecimento sociológico é importante nesse processo de entendimento 

sobre a formação da identidade, para que o sujeito compreenda, seu papel na 

sociedade, e consequentemente como irá agir dentro do meio social. 

O sociólogo Hall (2006) também destaca que a diversidade de pessoas, 

pertencentes ao mesmo grupo e assim formando alguma identidade, pode ser 

chamada de “hibridismo” e ou sincretismo – a fusão entre diferentes tradições culturais 

- são uma poderosa fonte criativa, produzindo novas formas de cultura, mais 

apropriadas à modernidade tardia que as velhas contestadas identidades do passado 

(HALL, 2006, p. 91).  

Levar em consideração as novas organizações e grupos culturais faz parte de 

estudos da Sociologia e da Antropologia cultural, para o entendimento das 

manifestações culturais existentes na sociedade. Essa mudança cultural, está no 

comportamento dos alunos, assim é necessário um olhar atento às questões de 

identidade fator influente na formação do pensamento crítico de cada aluno em sala 

de aula.  

Nesse contexto, é importante mencionar que o entendimento cultural dos 

alunos, está atrelado as políticas públicas educacionais, como o currículo escolar, 

carga horária das disciplinas, exigência na formação do professor e condições de 

estrutura física e pedagógica das escolas.   Ações promovidas pelo Estado23, instância 

 
23 As funções do Estado variam de um para outro e de época para época. [...] o Estado   recaem, em 
grande parte, a conservação e o desenvolvimento dos recursos pessoais da comunidade, incluindo a 
regulamentação geral da educação, saúde pública, assistência social. Para promover o bem comum, o 
Estado desenvolve funções que vão aumentando à medida que as sociedades se tornam mais 
complexas (LAKATOS, 1982, p. 172-173).  
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maior, que tem a finalidade de fomentar ações voltadas para o desenvolvimento do 

ser humano em sociedade.  

É importante destacar outra ciência nesse percurso formativo, ou seja, a ciência 

política, que se debruça sobre a questão do Estado e do Poder. Nesse 

direcionamento, referente à ciência política, Azambuja (2005, p. 10) ressalta: 

A ciência política nasceu, ou está nascendo, da comprovação e verificação, 
por métodos e técnicas, das ciências sociais, das grandes teorias políticas 
que vem desde Aristóteles até os nossos dias. O resultado dessa 
investigação cientifica, até agora, são ainda limitados e não permitem uma 
síntese geral e rigorosamente positiva da Política. Ainda estamos, em boa 
parte, na fase das doutrinas e hipóteses, de teorias em sentido lato mais ou 
menos impregnadas, e justificadamente, de preocupações filosóficas e 
morais.  

Apresenta-se o Estado e o Poder como objetos centrais de estudo da Ciência 

Política, que trata das relações políticas existentes na sociedade. Nesse aspecto, para 

Durkheim (2002, p. 71) o Estado se define como um órgão especial encarregado de 

elaborar certas representações que valem para a coletividade. 

Marx apresenta um pensamento contrário a Durkheim sobre o Estado. Para 

ele, “o poder político do Estado representativo moderno nada mais é do que o comitê 

para administrar os negócios comuns de toda a classe burguesa” (MARX, 1996, p. 

68). Entre os clássicos sociológicos, Weber (1967, p. 56) também fala sobre conceito: 

“devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, 

dentro dos limites de um determinado território – a noção de território corresponde a 

um dos elementos essenciais do Estado – reivindica o monopólio legítimo da violência 

física”. Além dos autores clássicos da Sociologia, outros sociólogos debruçaram-se 

sobre a conceito24. 

Giddens (2012, p. 699) argumenta:  

Quando existe um aparato político de governo (instituições como um 
parlamento ou congresso, bem como um funcionalismo público) governando 
um determinado território, cuja autoridade se fundamenta em um sistema 
legal e na capacidade de usar a força militar para implantar suas políticas, 
podemos dizer que existe um Estado. Todas as sociedades modernas são 
Estados-Nações. 

E para finalizar  

 
24 Cada autor com sua vertente ideológica. Exemplo: Seguidores de Durkheim com o funcionalismo, 

autores que utilizam da teoria de Weber abordam suas concepções com um viés para a Sociologia 
compreensiva e seguidores de Karl Marx, com base no materialismo histórico dialético.  
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[...] não há Estado sem território específico mantido unido por um centro de 
poder. Cada residente da área sob autoridade do Estado a ele pertence. [...] 
“Autoridade do Estado” diz respeito à habilidade de promulgar e fazer cumprir 
as “leis da terra” (BAUMAN, 2010, p. 215). 

Nessa perspectiva, o Estado é a instituição que controla, administra e promove 

a vida e a morte dos indivíduos em sociedade. Nessa visão, é importante entender e 

compreender toda a estrutura estatal, pois é o suporte para o âmbito social. No 

contexto educacional, é extremamente importante para a formação do pensamento 

crítico, o conhecimento sociológico, antropológico e político das organizações do 

Estado, para que os alunos possam compreender a implicação que esse 

conhecimento tem no seu convívio social, seja na interação social ou no exercício da 

cidadania.  

Ser cidadão, além de se constituir indivíduo portador de direitos e deveres na 
forma que o Estado os definiu, significa ter voz na determinação da política 
do Estado que conforma aqueles direitos e deveres. Ou seja, a cidadania se 
refere à capacidade de influenciar a atividade do Estado e de participar da 
definição e da administração da “lei e da ordem”. Para exercitar na prática tal 
influência, os cidadãos devem desfrutar de certo grau de autonomia com 
referência à regulação (BAUMAN, 2010, p. 219).  

O conhecimento sociológico tem como um dos seus vieses o entendimento 

político, para que com essa percepção se desenvolva nos alunos uma visão analítica 

da sua realidade, e com isso se tornem indivíduos politizados para uma maior 

compreensão do todo, colaborando com a totalidade da participação na vida pública.  

Por isto, o Estado além de ser uma temática importante a ser estudada em sala 

de aula, também é aquele que regula o que estudar em sala de aula, com as suas 

políticas na educação, por meio da elaboração de documentos legais educacionais25.  

Nessa perspectiva, existe um outro objeto a ser estudado e analisado nas aulas 

de Sociologia, juntamente com o Estado, e também é contribuinte na formação cidadã, 

ou seja, o Poder26, fator que se apresenta nas relações sociais existentes no processo 

de formação sociológico. Sendo que Poder significa “a capacidade de impor a própria 

vontade dentro de uma relação social” (SELL, 2015, p. 144). Nesse direcionamento 

Bauman (2010, p. 102), salienta que   

 
25 Orientações Curriculares, Parâmetros Curriculares e BNCC.  
26 Uma visão mais modesta e realista tem prevalecido: o objeto da ciência política é o poder político. 
[...] o poder político se distingue de todos os outros porque só ele dispõe de força material, da coação 
física para impor suas decisões. [...] o poder é obedecido habitualmente pela imensa maioria dos 
indivíduos e emprega também a persuasão sob todas as formas. Esse, portanto, seria o objeto da 
ciência política (AZAMBUJA, 2005, p.07-08).  
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Compreende-se melhor o poder como a busca de objetivos livremente 
escolhidos para os quais nossas ações são orientadas e do controle dos 
meios necessários para alcançar esses fins. O poder é, consequentemente, 
a capacidade de ter possibilidades.  

De acordo com os autores, o Poder é uma forma de controle social, e é a busca 

por algo, tendo muitas variáveis para a sua conquista, atuando na maioria das vezes 

como uma forma coercitiva sobre os indivíduos, os quais, devem se adaptar a tal 

realidade. Porém, com o desenvolvimento do pensamento crítico, dentro da sala de 

aula, pode-se apresentar algumas possibilidades para que novas alternativas surjam, 

com intuito de entender as questões que envolvem seu cotidiano, em especial o 

Estado e as relações de poder existentes em determinado contexto social, no qual o 

aluno esteja inserido. 

Com esse diálogo interdisciplinar entre as áreas de conhecimento, como a: 

Sociologia, a educação escolar, Antropologia e ciência política, fica evidente a 

contribuição que cada área do conhecimento oferece para o entendimento da 

formação do aluno na sua perspectiva cidadã. Iniciando com a base sociológica, por 

meio das aulas de Sociologia, com o direcionamento para a educação escolar no 

processo de escolarização dos indivíduos, na interação social e construção do 

conhecimento sociológico. Essa interação social é analisada pelo conhecimento 

antropológico que ocorre na Antropologia cultural, na compreensão da dinâmica 

cultural desse aluno, desde sua inserção na sociedade, pela questão da sua 

identidade até a aceitação nos grupos sociais. E para finalizar esse diálogo 

interdisciplinar, o entendimento político que está caracterizado pelo conhecimento da 

ciência política, com seus objetos de análises, o Estado e o Poder, segmentos 

necessários para a vivência em sociedade, vai desde as decisões educacionais, 

culturais até a compreensão política para a vivência em âmbito social.  
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2 METODOLOGIA 

O objetivo desta parte da dissertação é apresentar a metodologia utilizada, 

demonstrando os processos que foram adotados no desenvolvimento da pesquisa, 

desde seu levantamento bibliográfico até a coleta e análise dos dados, permitindo a 

visualização dos passos que permitiram o desenvolvimento do trabalho. 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A natureza da pesquisa é considerada aplicada, com bases em seus dados, 

utilizá-los para melhorar o desenvolvimento do ensino da Sociologia no ensino médio. 

Marconi e Lakatos (1996, p. 19), comentam sobre essa pesquisa “ Como o próprio 

nome indica, caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam 

aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na 

realidade”.  

Nessa direção, a pesquisa foi escolhida como aplicada, com o intuito que os 

professores de Sociologia da Coordenadoria juntamente com o Estado, tenham 

ciência do resultado da pesquisa e trabalhem nas dificuldades encontradas em 

relação ao ensino da Sociologia na formação cidadã, para possíveis soluções. 

Em relação à abordagem, é considerada qualitativa. Para Mazanto e Santos 

(2014, p. 06), 

A pesquisa qualitativa, de modo geral, tem gerado muitas controvérsias e 
discussões na medida em que normalmente não pode ser mensurada 
estatisticamente (relação universo amostra). No entanto sua aplicabilidade 
tem auxiliado tanto no apoio às pesquisas quantitativas, quanto como 
elemento informativo em si. Para desenvolvimento da pesquisa qualitativa é 
necessário que um rol de itens obrigatórios sejam avaliados:1- Formação de 
grupos1.1 Mediação convencional 1.2 Técnica psicodramática 1.3 Gravação 
em vídeo/cassete 2- Entrevistas em profundidade 2.1 Roteiro 
aprofundamento fechado 2.2 Roteiro perspectivo aberto 2.3 Gravação 
cassete/anotações. 

Em realização aos objetivos, a pesquisa pode ser considerada descritiva, pelo 

fato de identificar o perfil do grupo de professores, fator influente no resultado da 

pesquisa e identificar a situação do ensino da Sociologia na Coordenadoria. Gil (2008, 

p.47) argumenta a respeito da pesquisa:  

As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento 
de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser 
classificados sob este título e uma de suas características mais significativas 
está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Dentre as 
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pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as 
características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, 
nível de escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental etc.[...] 
ação prática. São também as mais solicitadas por organizações como 
instituições educacionais, empresas comerciais, partidos políticos etc. 

Quanto aos procedimentos técnicos, optou-se pela pesquisa bibliográfica como 

exploração inicial do tema da dissertação. Os estudos e leituras desenvolvidos foram 

norteados por algumas categorias de análise, entre elas, pode-se incluir: o histórico 

da inserção da disciplina no ensino médio, o ensino da Sociologia, docentes de 

Sociologia, a Sociologia e a formação cidadã, a interdisciplinaridade e o ensino da 

Sociologia, características de municípios e escolas que compõem a Coordenadoria 

de Regional de Educação de Canoinhas. Entendendo-se, nesta medida, pesquisa 

bibliográfica por aquilo que 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema em 
estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes 
e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 
tudo que já foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 
conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma 
forma, querem publicadas quer gravadas (LAKATOS, 1999, p. 183). 

Valendo-se para pesquisa da dissertação, neste primeiro momento empregou-

se a técnica de análise documental, isto é, a utilização de fontes secundárias, como 

livros, jornais, dissertações para o desenvolvimento do referencial teórico (LAKATOS, 

2010, p. 40). É importante mencionar que os materiais para a pesquisa bibliográfica 

foram livros clássicos da Sociologia, dissertações, teses, artigos científicos, produções 

regionais, documentos educacionais, bases de dados de Sociologia e ciências sociais, 

periódicos da Scielo, da Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A técnica documental ainda pode ser identificada como um dos processos da 

pesquisa bibliográfica, utilizada na primeira etapa da pesquisa, sendo oito as etapas 

da técnica documental, como segue 

a) Escolha do tema: é o assunto que se deseja provar ou desenvolver; 
b) Elaboração do plano de trabalho: deve-se observar a estrutura de todo 
trabalho científico. Coletar o material bibliográfico e planejar a introdução, 
desenvolvimento e conclusão; 
c) Identificação: é fase de reconhecimento do assunto pertinente ao tema de 
estudo para realizar a análise do material bibliográfico; 
d) Localização: localizar as fichas bibliográficas nos arquivos das bibliotecas; 
e) Compilação: reunião de todo material coletado; 
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f) Fichamento: transcrever os dados coletados, as fontes de referência em 
fichas; 
g) Análise e interpretação: é a crítica do material bibliográfico e comprovação 
ou refutação das hipóteses, com base nos dados coletados expondo a sua 
compreensão;  
h) Redação: é a escrita da pesquisa, que pode ser uma monografia, 
dissertação ou tese (LAKATOS, 1992, p. 44). 

Na sequência, a partir da pesquisa bibliográfica e utilização da técnica 

documental, passou-se para a pesquisa de campo, classificada como qualitativa, 

através da qual foi investigada a visão dos professores do ensino da Sociologia na 

Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, em relação ao ensino da 

disciplina na perspectiva cidadã. A pesquisa de campo, segundo Lakatos (2001, p. 

83), 

[...] é aquela utilizada como objetivo de conseguir informações e /ou 
conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, 
ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos 
fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na observação de fatos e 
fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles 
referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-
los. 

Nessa etapa da pesquisa, fez-se um trabalho de campo, visitando-se todas as 

escolas da Coordenadoria e, realizando as entrevistas com os professores de 

Sociologia, com a utilização dos questionários.  

2.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados iniciou-se através de pesquisa bibliográfica, com a realização 

o de leituras de livros, dissertações de mestrado e teses de doutorado em Ciências 

Sociais e Sociologia, direcionadas para o ensino da Sociologia, professor de 

Sociologia, trabalho docente em Sociologia, formação e cidadania em Sociologia, a 

interdisciplinaridade nas aulas de Sociologia e materiais didáticos utilizados em sala 

de aula em Sociologia, pesquisa de documentos educacionais na página do portal do 

Ministério da Educação (MEC).  

No que cabe ainda à revisão de literatura foi embasada nas bases de dados da 

Scielo, Ciências Sociais e Sociologia. Quando realizada a busca nas bases de dados, 

foram pesquisadas as palavras chaves: ensino de Sociologia, professor de Sociologia, 

formação cidadã, cidadania, professor, Sociologia em Santa Catarina, história da 

Sociologia, Sociologia no ensino médio, clássicos sociológicos e interdisciplinaridade 

e Sociologia. 
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Na seleção dos artigos científicos para leitura, foram destacados os textos em 

língua portuguesa, com a titulação dos autores: graduação, mestrado e doutorado em 

ciências sociais, sociologia, ou áreas educacionais, no período de 2000 até 2019.  

Em relação à pesquisa de campo, foi realizada por meio de questionários, 

sendo um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas, por escrito e sem a presença do entrevistador 

(MARCONI; LAKATOS, 1996, p. 88). 

A utilização do questionário permite obter respostas concisas e que emitem o 

ponto de vista dos sujeitos pesquisados, sendo, portanto, utilizado   no segundo 

momento da pesquisa, assim temos a produção da pesquisa de campo, buscando 

preservar os conteúdos respondidos pelos entrevistados (professores de Sociologia). 

Os questionários foram do tipo semiestruturado. Segundo Giddens (2005, p. 516), ao 

se referir a este tipo de questionário, o denomina como aberto, uma vez que: 

[...] os entrevistados tem mais oportunidades de expressarem seus pontos de 
vista utilizando suas próprias palavras, sem que suas respostas se limitem a 
alternativas definitivas. Os questionários abertos [semiestruturados] sempre 
fornecem informações mais detalhadas do que os fechados. O pesquisador 
pode acompanhar de perto as respostas para uma investigação profunda das 
opiniões do entrevistado.  

O processo investigativo aconteceu em todas as escolas da Coordenadoria 

Regional de Educação de Canoinhas, tendo como total de 19 escolas de ensino 

médio, com 16 professores de Sociologia. No que cabe ao processo da aplicação da 

pesquisa, foram feitas visitas com agendamento às escolas, para aplicação do 

questionário com os professores. Mediante consentimento, 3 entrevistas foram 

gravadas em áudio e 13 professores optaram por responder ao questionário de forma 

escrita. Nos dias das visitas as escolas, os professores estavam em horário de aula, 

ou hora-atividade e optaram pela forma de resposta escrita dos questionários, sendo 

uma forma rápida de responder, por conta, de estarem em seus horários de trabalho.  

Em relação aos dados coletados, foram transcritos para a interpretação. Essa 

análise do conteúdo acontece  

[...] na questão do método e técnicas, respectivamente: a organização da 
análise; a codificação de resultados; as categorizações; as inferências; e, por 
fim, a informatização da análise das comunicações. Para uma aplicabilidade 
coerente do método, de acordo com os pressupostos de uma interpretação 
das mensagens e dos enunciados, a Análise de Conteúdo deve ter como 
ponto de partida uma organização. As diferentes fases da análise de 
conteúdo organizam-se em torno de três pólos: 1. A pré-análise; 2. A 
exploração do material; e, por fim, 3. O tratamento dos resultados: a 
inferência e a interpretação (BARDIN, 2009, p. 121). 
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É importante ressaltar, para a análise geral desse trabalho, que todas as 

escolas foram contempladas com a participação na pesquisa, para uma maior 

significância dos resultados obtidos. Todos os professores de Sociologia das escolas 

estaduais pertencentes à Coordenadoria de Educação foram convidados a participar 

da pesquisa. 

2.3 DESCRIÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

2.3.1 Política administrativa e educacional descentralizada de Santa Catarina 

Nas últimas décadas, o estado de Santa Catarina, como o restante do país, 

vem passando por aceleradas transformações sociais, políticas, econômicas e 

ambientais, resultado das novas exigências impostas pela sociedade contemporânea. 

Durante muito tempo o governo nacional era quem intervinha e tomava as decisões 

quanto às necessidades das regiões dos estados brasileiros incluindo o estado de 

Santa Catarina.  

Até meados dos anos 1980 ainda prevalecia a centralização do poder, 

incumbindo aos estados e municípios apenas a função de executar as políticas do 

Governo Federal. Quando os municípios e até mesmos os estados precisassem de 

um determinado recurso, o mesmo era adquirido através de favores entre esferas 

municipal, estadual e federal, tornando-se, em algumas vezes, uma forma de 

clientelismo, ou seja, troca de favores para a realização de determinada política.  

Todavia, a partir do ano de 1988, com a Constituição Federal, é estabelecido 

um conjunto de leis, levando à descentralização em alguns setores do Estado. De 

acordo com Silveira (2010, p. 21): 

A descentralização surgiu para atender a uma demanda pela democratização 
das estruturas de poder, após o esgotamento do regime militar (1964-1985). 
A partir da Constituição de 1988 foram descentralizados os recursos fiscais e 
responsabilidades antes exclusivas do governo central. Desde então essa 
distribuição de responsabilidades vem abrindo espaço para a inclusão da 
sociedade civil no processo de formulação e implementação das políticas 
públicas.  

Segundo Rudnick (2007, p. 19) a partir dos anos de 1990 ocorreu um processo 

de descentralização do Estado nos níveis administrativo, fiscal e político. Esse 

processo de descentralização se inicia com a passagem do Estado 

“desenvolvimentista” para o Estado do tipo “bem-estar-social”. 
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De tal modo, a descentralização é conceito que está relacionado com vários 

setores, ocorrendo dentro do espaço público em diversos segmentos. Quando uma 

determinada atividade é separada do centro, a mesma tem autonomia para realizar 

suas funções, ou seja, não depende do poder e das decisões do centro. 

A partir da promulgação da Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003, 

o então governador do estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, inaugurou 

uma nova estrutura do poder executivo, estabelecendo a criação de agências 

governamentais descentralizadas, sendo elas as Secretárias de Desenvolvimento 

Regional (SDR) e seus respectivos Conselhos de Desenvolvimento Regional. 

A aproximação reunia atores locais, e pretendia fazer com que esses 

tornassem atuantes na transformação de sua sociedade, protagonistas da sua 

realidade e responsáveis pelo seu destino. A participação garantia à comunidade a 

autonomia para definir o seu futuro rumo ao desenvolvimento da sua região, não mais 

dependendo do Estado na tomada de decisões. Vejamos o que os autores (RUDNICK; 

MATTEDI, 2013, p.33), apresentam: 

Em janeiro de 2003, com a Lei complementar nº 243, que estabeleceu uma 
nova estrutura administrativa do poder executivo baseada na 
descentralização, é criado o Conselho Estadual de Desenvolvimento 
(DESENVESC) e 29 Secretarias de Desenvolvimento Regional e 29 
Conselhos de Desenvolvimento Regional. A descentralização e 
desconcentração das ações passam a ser efetivadas das Secretárias 
Centrais para as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional. A 
execução das ações, projetos e programas das SDRs se realizariam de 
maneira ordenada e nos termos do plano plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentária e da Lei Orçamentária. 

Em janeiro de 2005, aconteceu a primeira reforma do programa de 

descentralização, através da Lei Complementar nº 284. Com esta lei, foi estabelecido 

o modelo de gestão para a administração pública do estado e dispôs sobre a estrutura 

organizacional do poder executivo. Neste período da implantação, os agentes 

administrativos se depararam com o desafio de colocar em prática um novo modelo 

de gestão, regionalmente descentralizado e mais participativo. 

A estrutura passou a ser organizada em dois níveis: 

1. A nível setorial, através das Secretárias Setoriais que tem papel de 
formular, normatizar e controlar as políticas públicas do Estado; 
2. A nível de Desenvolvimento Regional, compreendendo cada Secretária de 
Desenvolvimento Regional que tem como papel coordenar e executar as 
políticas públicas do Estado em suas respectivas regiões.  Neste período foi 
criada mais uma SDR, totalizando 30 Secretarias de Desenvolvimento 
Regional e 30 Conselhos de Desenvolvimento Regional (SANTA CATARINA, 
2005).  
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A partir da segunda reforma, que ocorreu em 2007, através da Lei 

complementar nº 381, foram criadas mais seis Secretarias de Estado de 

Desenvolvimento Regional, totalizando 36, distribuídas em todas as regiões do estado 

de Santa Catarina. “Esse momento representou um aprofundamento do processo de 

descentralização e a melhor definição das capacidades das diversas instâncias do 

poder executivo” (RUDNICK; MATTEDI, 2013, p.34). 

No entanto, em 2015, com a gestão do Governador Raimundo Colombo, ocorre 

uma transformação nas SDRs para as Agências de Desenvolvimento Regional, com 

a seguinte justificativa: 

As SDRs desempenharam o papel que lhes foi atribuído, no entanto, como 
as relações políticas, administrativas e sociais são dinâmicas e complexas, 
alguns ajustes são necessários para que o modelo efetivamente produza os 
resultados almejados. Nesse sentido, apresentam-se como necessárias 
algumas modificações, a começar pela própria natureza jurídica dos órgãos 
regionais, que deixam de ser Secretarias de Estado para ser transformadas 
em Agências de Desenvolvimento Regional (SANTA CATARINA, 2015, p. 
02). 

Nesse direcionamento: 

Após seis meses de tramitações e debates pelas diversas instâncias da 
Assembleia Legislativa, foi aprovada no dia 16 de dezembro de 2015 a Lei 
16.795, que dispõe sobre a transformação das atuais SDRs em Agências de 
Desenvolvimento Regional (ADRs) e extingue cargos, bem como estabelece 
outras providências (MATTEI, 2016, p. 255). 

Nesse sentido, desde 2015, as SDRs foram substituídas pelas ADRs, com a 

justificativa da eficiência na tomada de decisões e implementação de políticas 

públicas, além da extinção de alguns cargos públicos, fator que colaboraria com a 

economia do Estado, na redução de gastos com funcionalismo público e demais 

despesas ocasionadas pelas Secretarias. As ADRS, são as agências que administram 

essas políticas públicas regionais, sendo responsáveis pelos setores que prestam 

serviço para a população.  

Cabe destacar nesse trabalho, a importância desse aporte histórico das 

políticas descentralizadores até as Gerências de Educação, setores responsáveis 

pelas ações, voltadas para a área educacional, que ocorrem por meio das políticas 

públicas decorrentes das SDRs e posteriormente das ADRs juntamente com as 

Gerências de Educação (GEREDs). No que cabe as GEREDs, são setores que 

representam interesses direcionados a educação. As GEREDs funcionam como 
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instâncias intermediárias entre a Secretaria e as escolas, obedecendo à lógica da 

descentralização administrativa (RELATÓRIO ESTADUAL, 2010, p. 36). 

Porém, em 2018, são desativadas 15 ADRS, com a justificativa da redução de 

gastos públicos com funcionários, manutenção dos prédios e demais infraestruturas, 

sendo anunciadas pelo governador em exercício Eduardo Pinho Moreira, e entre as 

ADRs desativadas está a 26ª ADR de Canoinhas. Decisão que fez com o que os 

municípios que pertenciam a ADR de Canoinhas, fossem inseridos na 25ª ADR de 

Mafra.  

Portanto, todas as decisões administrativas governamentais da ADR de 

Canoinhas dependem das decisões da ADR de Mafra, tornando-se dependente e não 

mais autônoma. A Gered de Educação de Canoinhas, deixa de ser a 26ª Gerência de 

Educação de Canoinhas e é transformada em 24ª Unidade de Atendimento de 

Educação de Canoinhas, pertencente a 25ª Gerência de Educação de Mafra, sediada 

em São Bento do Sul.  Devido a essa distância dos municípios para a demanda 

educacional, surgem as Unidades de Atendimentos, com o intuito da resolução de 

problemas que ocorrem nas escolas, distribuição de aulas e demais suportes 

necessários para a manutenção das escolas.  

No entanto, nesse processo de tomada de decisões sobre a nomenclatura dos 

órgãos públicos, em 2019 na gestão do Governador Carlos Moisés, as Unidades de 

Atendimento, passam a ser chamadas de Coordenadoria Regional de Educação. 

Sendo relevante ressaltar, que nesse trabalho a Coordenadoria Regional de 

Educação de Canoinhas, é o campo de pesquisa a ser estudado, com um 

direcionamento paras as escolas Estaduais, que estão sobre a responsabilidade 

desse órgão público. Nesse sentido, a Coordenadoria e composta pelos munícipios 

de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Major Viera, Porto União e Três Barras. 

 

Mapa 1 - Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas/SC 
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Fonte: Autora 2019.  

 

2.4 CRITÉRIO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Critério de inclusão: ser professor de Sociologia da Coordenadoria Regional de 

Educação de Canoinhas.  

Critério de exclusão: não estar em sala de aula ou não concordar em assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Após recolhimento e transcrição dos dados obtidos na coleta, eles foram 

organizados em categorias para análise. Do ponto de vista de Gil (2002, p. 134), isto 

se compreende, pois, “a categorização consiste na organização dos dados de forma 

que o pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir deles”. 

A categorização dos dados foi realizada mediante um sistema de codificação, 

o questionário continha: Categoria - Sexo: Masculino (1), (M) ou (F) (2), Professor será 

numerado (P1).  

Portanto, a codificação consiste em classificar os dados, agrupando-os em 
categorias; em seguida, atribui-se um código, número ou letra a cada 
categoria. Este procedimento, além de facilitar a contagem e a tabulação, 



75 
 

transforma dados qualitativos em quantitativos, tornando mais clara sua 
representação (MANZATO; SANTOS, 2012, p. 14).  

Em relação aos dados, foram tabuladas separadamente as questões fechadas 

das abertas no primeiro momento das análises. Nas questões fechadas, foram 

formulados gráficos com a porcentagem das respostas obtidas e posteriormente 

analisadas em forma de explicação ou comentários gerais.  

No que cabe às questões abertas, foram empreendidas análises descritivas e 

discussões sobre o posicionamento dos entrevistados, com base nos autores 

mencionados no referencial teórico. E para finalizar, foi realizada uma análise geral 

das respostas obtidas nos questionários. 

2.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Essa dissertação, após o exame de qualificação, foi submetida ao comitê de 

ética em pesquisa da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, sendo 

aprovado sob protocolo número 080222/2019. A pesquisa de campo foi realizada após 

aprovação pelo comitê de ética. 

  



76 
 

3 RESULTADOS E ANÁLISES 

Os dados apresentados nesta sessão da dissertação abrangem a segunda 

etapa da pesquisa de campo realizada em todas as escolas que estão inseridas na 

Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas/SC. As Escolas Estaduais 

pertencem ao meio rural e urbano. As instituições escolares estão localizadas nos seis 

municípios da Coordenadoria, totalizando 19 escolas Estaduais pesquisadas.  

 

Quadro 5 - Escolas pesquisadas 

Município Escola 

Porto União  E.E.B. Cid Gonzaga, E.E.B. Nilo Peçanha, 

E.E.B. Clementino Britto, E.E.B. Antônio 

Gonzaga, E.E.B. Bauduíno Cardoso e E.E.B. 

Germano Wagenfurh. 

Irineópolis E.E.B. Horácio Nunes 

Bela Vista do Toldo E.E.B. Estanislau Schumann 

Major Vieira  E.E.B Luiz Davet 

Canoinhas E.E.B. Almirante Barroso, E.E.B. Irmã Maria 

Felicitas, E.E.B. Julia Baleoli Zaniolo, E.E.B. 

Prof. Manoel da Silva Quadros, E.E.B. 

Rodolfo Zipperer, E.E.B. Santa Cruz e 

Cedup Vidal Ramos.  

Três Barras E.E.B. Colombo Machado Salles, E.E.B. Frei 

Menandro Kamps e E.E.B. General Osório.  

Fonte: Autora (2019).  

 

Em relação aos procedimentos adotados para a pesquisa, a pesquisadora 

entrou em contato com todas as escolas estaduais, conversou com os professores de 

Sociologia, referente aos objetivos da pesquisa de mestrado e convidou-os para 

participarem da pesquisa. Com o convite feito e aceito, foram realizados 

agendamentos, para que assim a pesquisadora se desloca até as escolas, no melhor 

horário possível para os professores, com a finalidade de realizar a entrevistas.  

A entrevista foi realizada por meio de questionário com 16 questões fechadas 

sobre o perfil do professor, e 14 questões abertas direcionadas, para as práticas de 

ensino de Sociologia, vivências do professor e o papel da disciplina na Educação 

Básica. Os questionários foram encaminhados a 18 professores, porém apenas 16 

participaram da pesquisa.  

Em relação a ausência de alguns professores no retorno a pesquisa, pode ser 

prejudicial para a qualidade de ensino da disciplina, a falta de interesse e 

responsabilidade com o conhecimento sociológico, pois a pesquisa é uma 
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oportunidade para expressar posicionamentos direcionados a disciplina de Sociologia, 

com o viés para a formação cidadã, que oportunizará melhorias no processo de ensino 

da disciplina na Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas.  

Outro aspecto importante, é a proposta da aplicação da pesquisa, que seria 

aplicar os questionários, por meio, da gravação de áudio ou pelo preenchimento 

escrito, deixando o professor à vontade para responder as questões. No total de 16 

que participaram, somente 3 professores aceitaram gravar as entrevistas; para 2 

professores, o questionário ficou na escola, sendo que a direção não autorizou a 

entrada da pesquisadora para a realização da entrevista, e os demais (11) professores 

receberam a pesquisadora até a escola e preencheram os questionários, pelo fato de 

estarem em horário de aula.   

Na sequência, será realizada a análise do perfil do professor de Sociologia e 

posteriormente as questões direcionadas para as práticas de ensino de Sociologia, 

vivências do professor e o papel da disciplina na Educação Básica. Para citar a fala 

ou a escrita de qualquer participante dessa análise, a identificação foi alterada para 

garantir o anonimato, sendo realizada, por meio, de codificação. Exemplo: P1 

(professor 1), P2 (professor 2) e assim consecutivamente. 

3.1 PERFIL DO PROFESSOR DE SOCIOLOGIA DA COORDENADORIA 

REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CANOINHAS/SC 

Inicialmente apresentam-se algumas informações direcionados ao perfil dos 

professores da disciplina de Sociologia, atuantes em sala de aula no ano de 2019. 

Considerando os 16 professores participantes, observa-se que predominantemente a 

maioria são homens equivalente a 10 professores, e 6 professoras.  
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Gráfico 1 – Sexo dos participantes 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

A pesquisa também revelou que há um perfil com uma certa maturidade, com 

idade média de 35 anos, predominando a maioria com 35 a 45 anos. O professor mais 

jovem tem entre 18 e 25, e o mais velho entre 55 ou mais anos.  

 

Gráfico 2 - Idade dos professores 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 
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Em relação ao local em que residem esses professores, é destacado que os 

professores que trabalham nos municípios com o maior número de escolas, residem 

também no município. Os demais professores, que lecionam nos municípios menores, 

se deslocam até esses municípios para trabalhar.  

 

Gráfico 3 - Reside em que município 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Em relação à formação dos professores de Sociologia, dos 16 entrevistados, 

12 professores têm formação plena em Ciências Sociais/Sociologia, os demais têm 

formação em outras áreas como: Filosofia, História, Geografia, Pedagogia e 

Magistério.  

O dado mostra a evolução da formação na disciplina, pois na grande maioria 

das vezes a disciplina era lecionada por professores de outras formações. Esse dado 

é apresentado nas pesquisas realizadas em 2012, 2013 e 2014 sobre o perfil dos 

professores de Sociologia no Brasil.  

O certo é que atualmente a disciplina de Sociologia não é ministrada apenas 
por professores licenciados em Ciências Sociais/Sociologia, o que é 
evidenciado por esta pesquisa, que explicita como percentual de licenciados 
em Sociologia/Ciências Sociais apenas 61,3%. Há uma deficiência muito 
grande nesse aspecto, o que pode estar comprometendo significativamente 
a maior consolidação dessa disciplina no currículo escolar do Ensino Médio 
(BODART e SILVA, 2016, p. 178).  
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Vitória

Reside em que município
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Esse dado, também é apresentado em outra pesquisa, sobre o perfil desse 

professor no Brasil 

Entre os doze componentes curriculares do ensino médio, a disciplina de 
Sociologia é a que apresenta a maior incidência de professores não 
graduados na área: em 2013, observa-se que 88, 2% não tem formação 
específica (RAIZER et al., 2017, p.24).  

Nesse direcionamento, em 2014 foi realizada uma pesquisa no estado do Rio 

Grande do Sul, relacionado ao professor de Sociologia.  

A realidade no caso do RS evidencia que, ainda em 2014, quem leciona as 
disciplinas de sociologia no ensino médio são majoritariamente professores 
formados em áreas distintas das ciências sociais. Não se pode negar que a 
maior parte dos professores que ministram sociologia nas escolas gaúchas 
não tem formação de origem na área, sobretudo em razão de problemas 
relacionados à distribuição de encargos nas escolas e também a continuidade 
de escassez de profissionais (MOCELIN e RAIZER, 2014, p.123-124).            

É importante destacar, que essas pesquisas têm o objetivo de compreender o 

perfil do professor que ministra Sociologia, e apresentam que a maioria dos 

professores de Sociologia não são licenciados na área. Esses dados são relacionados 

a pesquisas feitas nos anos de 2012, 2013 e 2014. 

Porém, em 2019, esse não é o cenário que se apresenta na Coordenadoria 

Regional de Educação de Canoinhas, levando em consideração que a maioria dos 

professores que lecionam sociologia têm a formação na área. Contudo, a 

Coordenadoria ainda apresenta, 4 professores com formação em outras áreas. Isto, é 

ainda um desafio a ser superado, porém se comparado com as pesquisas 

mencionados no texto, a tendência é eliminar esses números de professores não 

licenciados em Sociologia, em uma realidade não tão distante.    
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Gráfico 4 - Formação dos professores 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Outro dado importante, na formação desses professores, é que além da 

formação em Sociologia/ Ciências Sociais, também são formados em outras 

disciplinas. Sendo, 6 professores formados em filosofia, 5 professores em História, 2 

professores em Geografia, 1 professor em pedagogia e 1 professor em magistério. 

Dos 16 professores, somente 1 professor tem a formação em Ciências Sociais.  

Esse dado dos professores que lecionam sociologia, com formações em outras 

disciplinas, também foram apresentados em outras pesquisas. Os autores Bodart e 

Silva (2016, p. 177) apresentaram em sua pesquisa que o percentual de pedagogos 

e graduados em História é bastante significativo. Outra pesquisa demostra a mesma 

situação, “A formação dos professores que leciona Sociologia [...] com destaque para 

professores com diversas formações superiores (44% do total), seguido por 

licenciados em História (20%), Pedagogia (12%), e Filosofia (10%) (RAIZER, et al. 

2017, p. 19).  

A pesquisa, realizada em 2014, pelos autores Mocelin e Raizer (p. 114), 

apontou várias formações de professor atuando em Sociologia “destacam-se aqueles 

com em outras áreas (31%), como Pedagogia, Letras, Direito, Teologia, Psicologia. 

Os que possuem formação em Ciências Sociais e áreas afins concentram-se em 

História (27%) [...] Filosofia (10%), Geografia (6,5%), e Estudos Sociais (2%)”.  
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16 Professores Ciências Sociais/Sociologia

Formação
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 De acordo com as pesquisas realizadas, ainda é consistente a informação que 

professores que lecionam a Sociologia possuem outras formações além das Ciências 

Sociais, ou somente outra formação e não a sociológica.  

 

Gráfico 5 - Outras formações dos professores 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Quando perguntado sobre especialização, 14 professores têm especialização, 

1 não tem e 1 está cursando.  

Ainda na formação dos professores, quando questionado sobre o mestrado, 

destacou-se que se apresenta um número mínimo de professores com mestrado: 4 

professores mestres, 2 não responderam, 1 está cursando e 9 não tem mestrado. 

Entre os professores entrevistados destaca-se que não há doutores lecionando 

Sociologia na Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, 13 professores 

responderam que não tem doutorado, e 3 não responderam à questão.  
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Tabela 1 - Formação Continuada 

Especialização  Mestrado  Doutorado  

14 professores 

especialistas 

4 professores mestres Não há doutores 

1 professor não tem 

especialização  

9 professores não têm 

mestrado  

 

1 professor está cursando  1 professor está cursando   
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

As pesquisas realizadas, sobre o perfil desse professor de Sociologia, 

apresentaram uma deficiência na formação complementar, direcionadas a nível de 

mestrado e doutorado. Essa conclusão foi apresentada, quando perguntada na 

pesquisa de Raizer, et al, (2017, p 21) referente a formação continuada dos 

professores de Sociologia “visando à formação continuada de professores em serviço 

está bastante aquém do esperado”. Na pesquisa de Bodart e Silva (2016, p. 179), 

essa informação é expressiva também.  

[...] é possível perceber que a maioria (42,5%) dos professores de Sociologia 
questionados que atuam no Ensino Médio não tem nenhuma formação 
complementar. [...] esses dados evidenciam, somados ao grande percentual 
de professores de Sociologia[...] a deficiência na formação, sobretudo, na 
formação continuada dos que lecionam Sociologia no Ensino Médio. Em 
síntese, aferimos que além, da deficiência da profissionalização inicial, 
existem limitações no que concerne à formação continuada do professor de 
Sociologia. 

Percebe-se que, essa dificuldade de formação complementar não é somente 

um problema dos professores de Sociologia da Coordenadoria Regional de Educação 

de Canoinhas, mas sim de todas as regiões do país.  

Outra questão abordada, é sobre a atuação dos professores no magistério, e 

destacou-se, como mediano, pois é bem dividido, fatores que podem decorrer da faixa 

etária dos professores e sua iniciação nas atividades de docência dentro do 

magistério. Observa-se que 4 professores estão no magistério entre 1 a 5 anos, e 

outros 4 entre 15 a 20 anos, não sendo professores que estão a muito tempo no 

magistério. Outros 3 professores estão entre 5 a 10 anos e mais 3 entre 20 anos ou 

mais. 
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Gráfico 6 - Tempo de trabalho dos professores no Magistério 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Durante o período no magistério, esses professores de Sociologia, lecionaram 

outras disciplinas. Sendo que 11 professores já lecionaram Filosofia, 7 História, 6 

Geografia, 2 artes, 1 Ensino religioso, 1 Inglês, 1 Química,1 Psicologia, 1 Educação 

Física, 1 Língua Portuguesa, 1 trabalhou como pedagoga e 1 não respondeu à 

questão. 
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Gráfico 7 - Outras disciplinas que o professor lecionou no magistério 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

No que se refere ao tempo de magistério em Sociologia, cabe destacar que 

parece, que a maioria dos professores leciona sociologia a pouco tempo, pois, 6 

professores lecionam sociologia no período de tempo de 1 a 5 anos. Apenas, 4 

professores lecionam a mais de 10 a 15 anos, 3 lecionam de 15 a 20 anos, 2 

professores de 20 a mais anos e somente 1 professor no período de 5 a 10 anos. 

Levando em consideração todos esses dados, não faz muito tempo que a maioria 

desses professores lecionam a disciplina de Sociologia. Essa diferença de tempo, 

referente a atuação entre os professores, é apresentada também em outra pesquisa.  

Na pesquisa de Mocelin e Raizer (2013, p. 115), é identificado o tempo de 

atuação dos professores em Sociologia.  
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No que se refere ao tempo de atuação como professor de sociologia no 
ensino médio, percebe-se que 67,5% dos respondentes lecionam a disciplina 
há até 5 anos, dado que condiz com a Lei da obrigatoriedade. A maior parte 
dos respondentes atua há menos de um ano como professor de sociologia 
no ensino médio (27,3%); sendo que 26% atuam entre 1 e 3 anos e 14,3% 
atuam entre 3 e 5 anos com a disciplina de sociologia. Apenas 14% atua há 
mais de 5 anos, sendo que apenas 4 % atua há mais de 10 anos.  

Se compararmos os dados da pesquisa apresentada, com os dados da 

Coordenadoria, percebe-se que não há diferenças de tempo, e que a maioria desses 

professores não está atuando a muito tempo em Sociologia.  

 

Gráfico 8 - Tempo como professor de Sociologia 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Na coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, destacam-se: 10 

professores efetivos e 6 professores ACT. A grande maioria já pertence ao quadro de 

funcionários públicos estatuários.  
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Gráfico 9 - Tipo de vínculo dos professores com o Estado de Santa Catarina 

   

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Quando perguntado aos professores sobre em quantas escolas trabalham 

Sociologia, 8 professores responderam que trabalham em duas escolas, 7 em 1 

escola e 1 em três escolas. 

Essa realidade, também foi apresentada na pesquisa de Bodart e Silva (2016, 

p. 186).  

[...] 46,55% dos professores trabalham em duas ou mais escolas, percentual 
considerável preocupante. Tendo que revezar entre duas ou mais escolas, 
seu desempenho pode ficar prejudicado por vários fatores, tais como a 
diferença entre a cultura organizacional da escola, a perda de tempo em 
deslocamento e o maior número de planos diversificados de acordo com 
realidades diferentes dos educandos.  

Esse dado, é igualmente expressivo na pesquisa de Raizer, et al., (2017, p.19), 

quando perguntado aos professores sobre atuação em escolas, “58,9% atuam em 

duas ou mais escolas.  

Demonstra-se que essa não é somente a realidade de trabalho dos professores 

da Coordenadoria, mas um dado refletido em todo o país. Ou seja, a necessidade de 

deslocamento e atuação em mais de uma escola, para complementação de carga 

horária.  
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Gráfico 10 - Número de escolas que os professores trabalham 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Em relação ao trabalho nas escolas do mesmo município, 14 professores 

trabalham no mesmo município, e somente 2 precisam deslocar-se para outra cidade.  

No que cabe a esses 14 professores que trabalham no mesmo município, eles 

atuam nos dois maiores municípios da Coordenadoria, aonde um município conta com 

6 escolas e o outro com 7, sendo os maiores números de aulas de sociologia. Esses 

2 professores que, deslocam-se por mais de um município para trabalhar, são nos 

dois menores municípios da Coordenadoria. 
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Gráfico 11 - Município em que os professores trabalham 

  

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Entre os 16 professores de Sociologia, 7 tem carga horária de 40 horas, os 

outros 9 professores complementam sua carga com outras disciplinas. Sendo essa 

uma realidade apresentada nas pesquisas, que foram feitas sobre o professor de 

Sociologia. Os autores Mocelin e Raizer (2014, p. 116) identificaram essa informação: 

[...] são muito poucos as que ministram apenas sociologia. Entre os 154   
professores respondentes da pesquisa, apenas nove deles dedicam-se 
exclusivamente ao ensino da sociologia (6%), sendo que destes nove, oito 
são licenciados em ciências sociais. [...] a maior parte dos professores 
respondentes dedica-se ao ensino de pelo menos outras duas disciplinas, 
além da sociologia (30%). Esse dado pode mostrar certa sobrecarga de 
trabalho dos professores, o que pode colocar em risco a qualidade do ensino 
da sociologia. É provável que o professor de outras disciplinas esteja 
completando sua   carga horária com um ou dois períodos de sociologia.  

Os autores Raizer, et al. (2017, p. 19), também constataram essa informação 

em sua pesquisa.  

Para além da constatação da demanda de professores, observa-se que “o 
professor típico de Sociologia do ensino médio regular leciona outra (s) 
disciplina (s) e não é exclusivo dessa etapa de ensino”. Dos 47.961 
professores de Sociologia do país, apenas 12,7% dedicam-se 
exclusivamente ao ensino dessa disciplina.  

Essa é a realidade da Coordenadoria, juntamente com todo o país. Todas as 

pesquisas mencionadas alcançam a mesma conclusão, direcionada a atuação do 

100%
88%

12%

 16 Professores 1 Município 2 Municípios

Município de Trabalho



90 
 

professor de Sociologia, que complementa sua carga horária de trabalho com outras 

disciplinas, sem dedicação exclusiva ao ensino na área. 

 

Gráfico 12 - Carga horária semanal dos professores 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Na Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, as disciplinas que são 

lecionadas juntamente com a Sociologia pelos docentes são: Filosofia com 6 

professores, História com 4 professores e 1 professor de Geografia. 

Essas disciplinas, são lecionadas em outras regiões do país por professores 

que trabalham com Sociologia, é o que diz a pesquisa de Mocelin e Raizer (2014, p. 

116), “As disciplinas que mais são lecionadas concomitantemente à sociologia pelos 

professores respondentes são História (19%), Filosofia (12%), Seminário Integrado 

(7%), Religião (6%), Ética (1,3%)”.   

Outra pesquisa também apresenta dados pertinentes a esta questão.  

Entre os docentes que lecionam outras disciplinas, ganha destaque os que 
lecionam Filosofia, entre os que atuam apenas no ensino médio; já entre os 
que atuam também em outros níveis de ensino, destaca-se a disciplina de 
História como a mais lecionada concomitantemente com a de Sociologia 
(RAIZER, et al., 2017, p.19). 

Essa realidade enfrentada pelos professores de sociologia, é visível nas 

pesquisas sobre seu perfil e também na Coordenadoria Regional de Educação em 

Canoinhas.  
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Gráfico 13 - Disciplinas que os professores lecionam além da sociologia 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

No que se refere as séries trabalhadas, 14 professores atuam na 1ª, 2ª e 3ª 

série do ensino médio. A maioria trabalha com todas as turmas da escola. 

Em relação aos 2 professores que atuam na 1ª e 2ª série, pode ser por conta 

da complementação de carga horária em Sociologia, que acontece, pelo fato, dos 

professores efetivos suprirem as aulas e as restantes vão para ACT, desdobramentos 

de turmas e redução de carga horária de professor. 
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Gráfico 14 - Série que os professores atuam 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

3.2 PRÁTICAS DE ENSINO DE SOCIOLOGIA 

Dando seguimento às análises, essa parte do trabalho refere-se às 14 questões 

abertas, que foram respondidas pelos professores de Sociologia, e que estavam 

direcionadas para o trabalho docente e contribuições no contexto social. 

Nesse aspecto, o trabalho docente é parte central na construção do 

conhecimento sociológico, com o direcionamento de como executar esse trabalho em 

sala de aula. A forma como esse trabalho é conduzido é primordial para o 

entendimento da disciplina de Sociologia e suas técnicas de análises, métodos, 

estratégias didáticas e instrumentos avaliativos. Esses aparatos devem ser 

organizados e preparados com determinada atenção, conhecimento, visão 

sociológica, respeitando as orientações dos documentos educacionais e estando de 

acordo com a realidade da escola e do aluno. Na construção desses conhecimentos 

escolares sociológicos, Mota (2005, p. 100) salienta:  

A sociologia, seus conteúdos, métodos e reflexões propiciaram meios de 
construir essa transformação do pensamento, alimentá-la e direcioná-la. Os 
referenciais teóricos utilizados, o tipo de formação que tem os licenciados e 
a prática em sala de aula anunciaram a feição da sociologia que efetivamente 
se tem no ensino médio e as suas virtualidades na formação dos estudantes.  

Lima (2017, p. 32) ainda argumenta a esse respeito:  
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Os professores, ao transmitirem o discurso sociológico de uma forma 
especifica condicionam os alunos a responderem de forma que melhor se 
adequar ao texto legítimo produzido (conhecimento) por essa forma de 
transmissão. Nesse sentido, a chave do problema pedagógico estaria em 
descobrir métodos com o maior domínio e consciência das expectativas de 
resposta que essas mensagens produzem.  

Nesse direcionamento, em relação a elaboração dos conteúdos e a forma como 

abordá-los em sala de aula na disciplina de Sociologia, Brunet Santos, Silva e Santos 

Filho (2017, p. 39) falam sobre a temática: 

[...] o ensino de Sociologia deve procurar articular bem os elementos 
presentes nas teorias sociológicas e a realidade social do aluno, tendo em 
vista que é importante atentar para o contexto da vida dele e a forma como 
os conteúdos serão abordados, bem como aproximar esse contexto no 
trabalho em sala de aula.   

Na perspectiva da construção do conhecimento sociológico, esse entendimento 

da realidade desse aluno é fundamental, para que esse aluno compreenda e 

desenvolva um olhar crítico para a sociedade a qual está inserido e construa sua 

formação cidadã.  

Esses conceitos, são fundamentais nas aulas de Sociologia, com o 

direcionamento para a realidade do aluno e da escola, aspectos que devem ser 

analisados e implantados na prática docente em Sociologia. Leal (2017, p. 1080) 

também analisou essa problemática afirmando: 

[...] parece importante pensar os saberes docentes a partir de uma 
abordagem curricular que contemple os conhecimentos ligados ao ensino e 
como estes repercutem na ação docente, e como os professores operam com 
esses saberes no contexto de sua aula. O saber docente, nesse sentido, é 
também curricular, aquele que se refere ao conteúdo ministrado pelo 
professor em classe.  

A partir desse viés, da construção do conhecimento sociológico, da 

metodologia adotada em sala de aula, do livro didático, da elaboração do plano de 

trabalho docente, e da cooperação com outras disciplinas na execução de projetos 

interdisciplinares, é que os professores da Coordenadoria Regional de Educação de 

Canoinhas, expressaram seus posicionamentos.  

3.2.1 Metodologia em sala de aula/Estratégias didáticas 

As metodologias e estratégias são a base para a promoção do conhecimento 

sociológico em sala de aula, pois são as ferramentas de trabalho utilizadas pelos 
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professores nas aulas de Sociologia, com o direcionamento para o desenvolvimento 

do pensamento crítico e a formação cidadã. 

Esse trabalho é fundamental na construção desses atributos na vida do aluno 

de ensino médio. Nesse aspecto, em relação as metodologias e estratégias, algumas 

pesquisas apresentaram contribuições. Mota (2005, p. 102) relata situações em sua 

pesquisa. 

A forma como conduzem suas aulas realiza diferentes maneiras dos 
estudantes conduzirem o seu pensamento. E mudanças pequenas no 
cotidiano escolar, como as disposições das classes, a não-centralização das 
aulas na figura do professor, os trabalhos e pesquisas em grupos auxiliam na 
construção de práticas e concepções de ensino e aprendizagens consoantes 
com exercícios de fato críticos e cidadãos.  

Isso é apresentado nos relatos de alguns professores de Sociologia, quando 

mencionada a diversidade nas estratégias e metodologias utilizadas em sala de aula, 

não de uma forma uniforme, mas ampla para as aulas de sociologia.  

Uma das estratégias que eu uso, é sempre,  estou trabalhando para  preparar 
minha aula, conforme os conteúdos que serão aplicados em diferentes séries, 
uso também  alguns vídeos para contextualização posteriormente e trabalho 
com seminários ou  debates em sala de aula, e procuro fazer através de uma 
forma de apurar o senso crítico do aluno, também buscar eles, é a escrita, 
através de interpretação de textos e a escrita para que esses possam ampliar 
os seus conhecimentos e também debater sobre o assunto que está sendo 
trabalhando entre as aulas (P3). 
 
Aulas expositivas, dialógicas, textos, vídeos. A metodologia deve ser flexível, 
de modo a respeitar o contexto no qual estão inseridos os educandos (P5). 
 
Quadro e giz em seguida explicação, leitura do livro didático algumas vezes), 
vídeos, estratégias: alguns alunos aprendem mais ouvindo, outros 
escrevendo, ou assistindo algo, por isso, estas metodologias atingem mais 
pessoas (P6). 
 
Teórica, slides, dinâmicas, caracterização onde os alunos resgatam parte da 
história, filmes, vídeos (P7). 
 
Textos, oralidade, debates (P8). 
 
Aula dialógica, procuro meios de envolver os educandos nas questões de 
forma crítica. Leitura formal com realidade dos educandos (P9). 
 
Aulas expositivas, artigos, resenhas, mídias, vídeo-aulas (P12). 
 
Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos individuais, duplas, trios, pesquisas, 
projeções em slides, atividades como criação de panfletos, plaquinhas   
(campanhas) e júri-simulado, entre outros (P13). 
 
Aulas expositivas, dialogadas, seminários e dinâmicas (P14). 
 
Aulas expositivas, uso de livro didático, charges, filme, prova, exercícios e 
seminários (P15). 
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Uso muito aula expositiva e dialógica, muito bastante demais, mais eu acho 
que eu tenho gostado mais, percebi foi os debates, mais debatido nas aulas, 
é claro que a escola não pode impor a sua opinião, e eles vão construindo a 
própria opinião, mais interessante para eles e menos perigosa para a gente 
(P16). 

Percebe-se que o uso de algumas estratégias é mencionado por vários 

professores, que é o caso dos vídeos usados em sala de aula. Estratégia utilizada 

pelos professores: P3, P,5, P6, P7 e P12. 

O vídeo é uma tática conhecida na literatura, como estratégia didático, por ser 

um recurso midiático inserido nas salas de aulas. Silva (2010, p. 93) comenta sobre a 

importância desse recurso didático. 

O uso dos recursos midiáticos, em especial o vídeo, pode ser considerado 
um excelente instrumento pedagógico. A partir dele podemos abordar, por 
meio da exibição ou da produção, temas diversos de forma interdisciplinar O 
vídeo em sala de aula possibilita o despertar da criatividade à medida que, 
estimula a construção de aprendizados múltiplos, e a partir da exploração da 
sensibilidade e das emoções dos alunos, além de contextualizar conteúdos 
variados. A partir desse conjunto de possibilidades, o professor pode conduzir 
o aluno a aprendizados significativos que fomentem princípios de cidadania 
e de ética. 

Nesse direcionamento, outra estratégia apresentada pelos professores P3, P8 

e P16 é o debate em sala de aula. Essa estratégia, segundo (ALTARUGIO; DINIZ; 

LOCATELLI, 2009, p. 27), “se apresenta como um método alternativo que oferece aos 

alunos a oportunidade de exporem suas ideias prévias a respeito de fenômenos e 

conceitos científicos em um ambiente estimulante’’. Sendo, um meio do aluno, 

participar das aulas, com a possibilidade de expor seus posicionamentos e ouvir dos 

demais colegas. Almeida e Costa (2017, p. 18973), complementam “O debate é um 

recurso que propicia o enfrentamento de “diferentes pontos de vista”. 

Além do debate como estratégia, foi apresentado pelos professores P3, P14 e 

P15, o seminário como estratégia utilizada nas aulas. Carbonesi (2014, p. 07), 

comenta sobre:  

[...] o uso da técnica de seminário como procedimento avaliativo que 
possibilita ao aluno desenvolver competências e habilidades no que se refere 
à pesquisa, à autonomia na busca de conhecimento, ao trabalho em grupo, à 
comunicação e o posicionamento crítico/reflexivo verbalizado do educando 
no decorrer do processo de organização e resultado do trabalho proposto. 

Outra estratégia, mencionada pelos professores P5, P12, P13, P14 e P15, é a 

aula expositiva. Machado (2017, p. 24914), comenta a respeito da aula expositiva, 

“caracterizando-se como uma atividade dinâmica, participativa e estimuladora, na 
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perspectiva de superar a passividade, e favorecer análises e discussões críticas que 

resultaram numa forma peculiar a produção de novos conhecimentos.  

Os slides são estratégias utilizadas pelos professores P7 e P13. Os autores, 

Andrade, Cadena e Coutinho (2014, p. 01-02) falam em relação a sua importância em 

sala de aula.  

As apresentações de slides se popularizaram entre professores por 
qualidades como a facilidade de congregar linguagens diversas (imagens, 
esquemas, vídeos), a praticidade na exposição de conteúdos auxiliares e 
mesmo a possibilidade de reprodução em diversas turmas. 

Os filmes, também são utilizados em sala de aula, apresentados pelo professor 

P7 como uma das estratégias didáticas. Coelho e Viana (2011, p. 92), ressaltam:  

O uso de filmes em sala de aula pode tornar as aulas dinâmicas e o cotidiano 
escolar passa a ser menos cansativo para professores e alunos. Outro ponto 
importante é que filmes tornam os alunos mais interessados, pelo fato de a 
aula “fugir” do comum, mas sempre relacionada ao conteúdo programático 
da disciplina. 

Outra estratégia, mencionada pelos professores P3, P5 e P8, é a utilização de 

textos nas aulas. Em relação a importância dessa estratégia, os autores Rabelo e 

Silva (2013, p. 02-03), comentam:  

A leitura é a melhor forma de conhecimento das diversas realidades e culturas 
do mundo. Por intermédio dela é que se aprende a formar o olhar de 
entendimento de mundo ao redor. [...] A sociedade, atualmente, “exige um 
cidadão com capacidade de entender, analisar e resolver problemas. Com 
isso, pode-se afirmar que a interpretação análise e resolução estão 
diretamente relacionadas à capacidade de leitura”. [...] No contexto escolar, 
“a leitura tem sido, fundamentalmente, um objeto de ensino.   

Nessa mesma direção de leitura e análise, o professor P3, comentou que utiliza 

em suas aulas a estratégia da interpretação de texto. Teotonio, et al. (2013, p. 03), 

falam em seu trabalho, sobre a implicância dessa estratégia, para a formação do 

aluno.  

Interpretação de texto é o ato de ler, analisar e refletir o texto, procurando ter 
uma visão geral do assunto, verificando com atenção e cuidado o enunciado 
nas entrelinhas para melhor entender e compreender o sentido da leitura. 
[...]O incentivo à prática da leitura para aquisição do conhecimento, para 
melhor compreensão da realidade que lhe cerca é de fundamental 
importância no desenvolvimento pessoal e social do aluno, desde as 
primeiras etapas de iniciação à leitura. Para que o indivíduo tenha facilidade 
em adquirir compreensão de textos lidos, é necessário que ele pratique 
diversas atividades orientadas pelos professores, seja dedicado à leitura e 
tenha um conhecimento prévio dos assuntos, para assim desenvolver melhor 
sua habilidade de entender o que lê. [...] tudo isso contribui para o cidadão 
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leitor interpretador, esclarecido e competente, onde o professor é um grande 
contribuinte neste processo de aquisição de conhecimentos. 

Como se vê, a diversidade de metodologias e estratégias é enorme, cada 

professor apresenta seu modo individualizado de trabalho, não havendo uma forma 

única a qual todos os professores devam seguir. Porém, como são professores, de 

vários municípios, o modo como trabalham se diferencia, cada município e escola tem 

suas peculiaridades, desde os recursos disponíveis, cultura organizacional e o modo 

como aqueles professores organizam e planejam suas aulas.  

Todos os dados apresentados pelos professores, em relação a metodologia e 

estratégias, são embasados em vários aspectos sociais, como a questão cultural e 

social de cada município. As disparidades nas respostas dos professores apresentam 

isso, são diversas as metodologias e estratégias adotadas pelos professores de 

Sociologia, de 6 municípios distintos.  

Os autores Bodart e Silva (2016, p.184) argumentam referente a importância 

das metodologias e estratégias no processo de ensino em Sociologia. “Embora exista 

uma prática docente própria de cada professor, algumas ferramentas são 

consideradas fundamentais, especialmente quando se busca um ensino estimulante”. 

Nóvoa (1995, p.16-17), complementa “cada um tem o seu próprio modo de organizar 

as aulas, de se movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios 

pedagógicos”. Pela individualidade de cada professor trabalhar e preparar sua aula, 

estimula-se o interesse no aluno.   

Esse interesse que os alunos devem ter pelas aulas de Sociologia, é decorrente 

das diversas formas de trabalhar, fazendo com que esse aluno, tenha vontade de 

aprender Sociologia. Em relação as diversas estratégias, são mencionados pelos 

professores, fator que deve ser considerado pela questão da organização da escola, 

na elaboração do plano de trabalho, ou pela experiência em sala de aula, vivência do 

professor, adaptação de acordo com a realidade escolar e do aluno, disponibilidade 

de tempo na programação das aulas, dedicação exclusiva do professor na  disciplina 

de Sociologia e disponibilidade de materiais pedagógicos disponibilizados na escola. 

Vejamos: 

Na verdade a gente tem usado é o livro didático a gente usa o livro didático 
eu uso meu material próprio né e as pesquisas as coisas que eu faço e  a 
gente trabalha no sentido às vezes de debates com os alunos de 
apresentação de um texto para debater a realidade às vezes passa alguns 
textos no quadro negro algumas coisas que sejam mais curtas para ele mas 
é assim aqui na escola a gente é muito limitado né porque nós não temos 
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Datashow para todo mundo tem um só para toda a escola,  escola gigantesca 
então em matéria de metodologia assim para a gente poder fazer um trabalho 
é nós estamos assim tanto quanto  limitados mas enfim é no campo da 
sociologia como uma área onde existem a abstração da realidade onde a 
gente analisa a realidade eu acho que dá para trabalhar na sala de aula com 
textos né dá para trabalhar com  debates, seminários e  pesquisas é mais ou 
menos nessa área que Caminha no campo da sociologia e sempre trazendo 
do processo histórico para realidade no momento contemporâneo, acho que 
isso não pode faltar é isso que faz a sociologia ser uma disciplina quem é que 
cria um efeito sobre os alunos (P1). 
 
Textos, aulas dinâmicas, filmes, seminários, teatro, projetos, música, curta 
metragem e metodologias ativas (P2). 
 
Aula expositiva, discussão, debates, recursos audiovisuais, estudos de caso 
e dramatização (P4).  
 
 Aulas expositivas e dialógicas, com o uso de diversos instrumentos didáticos 
e pedagógicos: projetor, revistas, jornais etc (P10).  
 
 Apostilas Ayrton Senna- Obrigatória do Programa. Livro didático sociologia 
em movimento. Leituras, produções textuais, provas, vídeos, análises de 
textos, outros (P11).  

Todavia, apesar das situações cotidianas enfrentadas pelos professores 

referentes as limitações dos recursos pedagógicos, formação dos professores, a 

experiência no magistério em Sociologia, a complementação de carga horária em 

outras disciplinas e a deficiência na formação continuada, mesmo assim esses 

professores oportunizam várias metodologias a seu aluno na construção do 

conhecimento sociológico.  

Nessa direção, a realidade atual da Coordenadoria Regional de Educação de 

Canoinhas, é que cada professor apresenta estratégias e metodologias diferenciadas, 

de acordo com sua realidade e como analisa ser a melhor forma de trabalhar. 

Percebe-se que esses professores utilizam muitas estratégias para fazer com que seu 

aluno de ensino médio, produza o conhecimento da sociologia. 

3.2.2 Livro didático 

Entre os materiais utilizados em sala de aula há o livro didático. Nessa 

perspectiva, para a produção do conhecimento sociológico, foi perguntado aos 

professores, sobre a utilização do livro didático. A esse respeito os professores 

relatam:  

Livro, quadro de giz, filmes, imagens, charge, noticiais: políticas, econômicas, 
sociais, tv, Datashow, passeios, etc (P4). 
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Livro didático, vídeos, trechos obras (xerox), slides, jornais, filmes e 
documentários (P5). 
 
L. didático. Manual de sociologia. Artigos científicos (P7). 
 
Utilizo livro didático, além de jornais, revistas e sites (P10). 
 
Livro: Sociologia em movimento (P11). 
 
Sim, e textos de apoio (P14). 
 
Livro didático e redes sociais, filmes, charges (P15). 

Percebe-se que os professores de Sociologia da Coordenadoria, tem acesso 

ao livro didático e o utilizam como material. Porém, essa informação não foi 

apresentada na pesquisa dos autores Mocelin e Raizer (2014, p. 117). 

[...] um aspecto referente a prática pedagógica, o uso do livro didático. Em 
relação ao uso do livro didático, apenas 13% dos professores adota 
integralmente o uso do livro como recurso principal das aulas, 63% deles 
utilizam o livro apenas como apoio às aulas, com destaque para a realização 
de exercícios. Chama a atenção o fato de 24% dos professores respondentes 
declararem que não utilizam livro. 

Na pesquisa de Bodart e Silva (2016, p. 183), apresenta-se outro dado sobre o 

uso o livro didático. 

Dentre os docentes que participaram desta pesquisa, 37,5% deles afirmam 
que os seus alunos não têm acesso ao livro didático de Sociologia, o que nos 
parece bastante problemático. No ano de 2015, o MEC ampliou o 
atendimento a essa necessidade, disponibilizando uma variedade maior de 
obras a serem adotadas pelo professor, bem como a ampliação do número 
de escolas públicas atendidas.  

Analisando a pesquisa da Coordenadoria Regional de Canoinhas e a dos 

autores Mocelin e Raizer, e Bodart e Silva, percebe-se uma disparidade nas 

informações sobre o uso do livro didático em sala de aula na disciplina de Sociologia, 

pois todas as pesquisas apresentam que os professores têm acesso ao livro.  

Porém, os professores da Coordenadoria e da pesquisa de Mocelin e Raizer 

sobre o perfil do professor de Sociologia no Brasil, utilizam o livro, em alguns casos, 

como material de apoio, e no que cabe a pesquisa realizada no estado do Rio Grande 

do Sul, de Bodart e Silva, a maioria dos professores apresentam que seus alunos não 

têm acesso ao livro, fator que faz com que os professores procurem outros materiais 

para as aulas de Sociologia.  
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Nesse direcionamento, todos tem acesso ao livro, mas nem sempre utilizam 

somente os livros nas aulas, buscando outros materiais para as aulas de Sociologia, 

o livro sendo em muitos casos, apenas um complemento.  

3.2.3 Demais materiais 

A realidade em utilizar outros materiais para apoio, não é só do Estado do Rio 

Grande do Sul, na Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, também 

acontece, foi o que os professores responderam. 

O livro didático sempre está na escola, apesar que os livros didáticos a gente 
escolhe mas na verdade eles são pobre né mas o livro didático ele resume a 
nossa atividade né então não dá para gente ficar só no livro didático tem que 
trazer material de casa e fazer outros materiais porque o livro didático o como 
nós temos aqui na escola né ele vai só nos debates mais contemporâneos 
né. E às vezes ele precisa ter um pouco do processo histórico de como a 
gente chegou aqui como que construiu essa sociedade e essas coisas é  que 
o livro didático deixa um pouco parado né. não dá para gente ficar só no livro 
didático tem momentos que a gente tem que fazer textos mais contundentes 
fazer textos mais modernos que tem que trazer textos mais antigos né para 
conhecer o processo histórico da sociedade,  então o livro é só seguir o livro 
didático eu penso que é um pouquinho pobre né,  a gente precisa dar um 
passo além do livro didático, o livro didático é uma boa ajuda uma boa ajuda 
né uma base uma linha mas eu acho que é só o livro didático não é suficiente 
para a gente fazer o trabalho aí que que tem essa construção é óbvio né entre 
aquilo que a gente sonha e o realizável você realiza com alunos em sala de 
aula e aí é uma dificuldade né. O problema é que às vezes é você prepara 
uma boa aula e os alunos aquele dia não querem aquela aula, né então a 
gente tem que fazer esse trabalho  de digamos assim de mobilização de 
conscientização de chamar o aluno para participar e às vezes só o livro 
didático não faz isso, a gente precisa ter outros mecanismos para fazer isso. 
Traz de casa, talvez até na escola haveria esse material, mais como a gente 
não está na escola o tempo todo as vezes é mais fácil   preparar em casa à 
noite ou um dia em que a gente está em casa final de semana e se prepara 
porque é na escola com as horas-atividades tá hoje não tem tempo quase 
para preparar esse material é muito pouca hora atividade e a hora-atividade 
passa muito correndo mesmo porque a gente não tem um espaço um lugar 
né se tem que ficar procurando e as vezes em casa já tem esse material se 
torna mais fácil, mais prático (P1). 
 
Algumas aulas, Literatura, textos sociológicos, filmes curtos, música, 
debates, arte e filosofia (P2). 
 
Sim, nós temos o livro didático, né, mais eu sou bem sincero em dizer que 
não fico preso no livro didático, tanto que eu faço as minhas leituras nos 
tempos de preparação de aula que eu tenho, minhas leituras circulares, 
procuro trazer um sintetização do assunto que vai ser trabalhando em sala 
de aula, né, transcrevo alguma coisa no quadro, um tópicos e trabalho em 
cima de tópicos  ou  mapas conceituais e assim por diante dessa maneira que 
eu faço( P3). 
 
Livro: utilizo para auxiliar em alguns temas. Não em todas as aulas. Pesquisa 
no lab.de. Informática (P6). 
 
Sim, textos, jornais (P8). 
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Sim. Mas procuro artigos, textos e noticiais para contextualizar os conceitos 
estabelecidos (P9). 
 
Sim. Apostila, jornal, revista (P12). 
 
Utilizo pouco, mais para leituras complementares. Demais materiais, data 
show, revistas, jornais, internet (P13). 
 
Bem pouquinho assim, só quando tem texto bem interessante no livro é muito 
bom, senão fico falando, são feitas pesquisas em casa, uso do celular para 
pesquisa, Datashow (P16).  

Todos esses materiais complementares, além do uso do livro didático, para as 

aulas de Sociologia, podem tornar as aulas mais dinâmicas e produtivas, sendo 

recursos utilizados para complementar as aulas e compreender conceitos que estão 

sendo abordados e assim colaborar com o ensino da Sociologia.  

A utilização de materiais de apoio, é algo que complementa as aulas, para um 

maior rendimento dos alunos. Porém, é importante ressaltar, que cada professor 

articula suas aulas, com base nos recursos e materiais disponíveis na escola. Sendo 

essa, uma variável para a explicação de diversos materiais utilizados pelos 

professores da Coordenadoria, além de ser algo inovador, que estimula o aluno a 

participar das aulas é um recurso que depende da disponibilidade do professor e 

principalmente da escola.  

3.2.4 Plano de trabalho docente 

Nessa perspectiva, direcionada ao trabalho docente em sala de aula, para que 

ele aconteça na plenitude, além da metodologia e das estratégias, uso do livro e 

demais materiais, é necessário que todo o processo seja organizado e programado. 

Essa organização chama-se plano de trabalho docente. Libâneo (2012, p.421) fala a 

respeito da importância desse material para a docência.  

[...] professores preparados, que tenham clareza de seus objetivos e 
conteúdos, que façam planos de aula, que consigam cativar os alunos, que 
utilizem metodologia e procedimentos adequados à matéria e as condições 
de aprendizagem dos alunos. [...] existência de [...] plano de trabalho bem 
definido. 

Nessa direção, o plano de trabalho docente é uma das principais ferramentas 

de trabalho do professor em sala de aula, é o caminho que ele irá percorrer em suas 

atividades docentes, na construção do conhecimento sociológico. Machado (2017, p. 

24910) argumenta sobre:  
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Para o desenvolvimento de uma boa aula é necessário realizar um 
planejamento sério e cuidadoso do processo pedagógico. Contudo, o 
planejamento não deve ser entendido apenas como o ato de organizar 
sequencialmente os conteúdos/temáticas ou de fragmentá-los em parcelas 
conceituais a serem ensinados. Planejar significa estabelecer de forma 
articulada os objetivos, a metodologia e sua fundamentação teórica, que, 
orientará e definirá os contornos para a elaboração dos recursos 
educacionais utilizados para o desenvolvimento dos conteúdos, pois, quando 
não se sabe o que é preciso ensinar, é mais difícil ajudar o aluno a avançar 
em sua aprendizagem. 

Nesse aspecto, foi perguntado aos professores de Sociologia da 

Coordenadoria, referente a forma com que eles elaboram seus planos de trabalho 

docente. Verificando o que os professores argumentaram e com base em suas 

respostas, a questão do trabalho docente, foi classificada em três distinções: 

embasamento teórico, período do plano e plano elaborado coletivamente.  

3.2.4.1 Embasamento teórico 

O embasamento teórico é uma das características para a realização do plano 

de trabalho docente, seguindo uma direção. Sendo, com base em orientações dos 

documentos educacionais, proposta de conteúdo, metodologia e estratégia de 

avaliação. Esse embasamento, para alguns professores elaborarem seu plano de 

trabalho, é fundamental e está evidenciando nas respostas desses professores de 

Sociologia.  

Analisando o contexto social e econômico, esta é a realidade dos temas, 
segundo a proposta curricular; normas da BNCC, currículo, temas 
transversais, atuais (P2). 
 
Desenvolver juntamente com os alunos do E.M, as principais questões e 
conceitos sociais da sociologia, buscando uma reflexão crítica que condiga 
com a realidade do meio que vivemos (P5). 
 
Projeto Político Pedagógico, Diretrizes Estaduais, Conteúdos da proposta 
curricular e assuntos em destaque nas mídias (P12). 
 
Com vistas a atender as necessidades reais das turmas, preparando-os para 
atuar como cidadão e futuro atuante no mercado de trabalho, visa preparar 
estudantes para o ENEM (P13). 
 
PCN (P15). 

Percebe-se que o plano de trabalho docente dos professores de sociologia, da 

Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, é realizado de diversas formas 

e com várias fundamentações teóricas: O contexto social atual, a realidade escolar e 
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do aluno, proposta curricular, normas e Plano Político Pedagógico. Não seguindo, 

uma única fundamentação teórica mais várias fundamentações na sua construção. 

3.2.4.2 Período do plano 

Outro aspecto, que alguns professores levaram em consideração, quando 

falaram sobre plano de trabalho docente, tendo como base para quanto tempo fazer 

e plano, foi o período do plano.  

Organização das temáticas a serem trabalhadas no ano letivo, é feito através 
do plano de trabalho anual flexível, adaptado quando necessário (P4). 
 
Anual, trimestral embasado teoricamente. Semanal (P7). 
 
Anual com direcionalidade trimestral (P9). 
 
Sempre realizado no início do ano letivo (P14). 

Nesse direcionamento, os planos de trabalho da disciplina de Sociologia, na 

Coordenadoria são realizados anualmente. Toda via, com uma divisão por trimestre, 

sistema que compõem atualmente a organização escolar em Santa Catarina. 

3.2.4.3 Plano elaborado coletivamente  

O aspecto do plano ser elaborado coletivamente é mencionado em relação de 

sinergia, que existem entre esses professores para desenvolverem seu plano de 

trabalho, seja com colegas da mesma área ou afins. Porém, são poucos os 

professores, que utilizam esse método no processo de elaboração de seus planos, ou 

seja, acontece em menor proporção de docentes.  

Eu acho assim, que o plano de trabalho docente, mais ou menos já meio 
construído na escola, a linha a seguir a gente vai construindo, com os outros 
professores estão constrói troca ideias tal.  Então o trabalho docente é uma 
coisa que é essencial que é natural já.  Para nós construímos e ele tem que 
escrever. O que que ele vai ser trabalhado, que materiais vão ser usados 
como que o professor vai ter o procedimento como que vai avaliar os alunos, 
acho que tudo isso tem que estar ali nesse projeto a gente precisa mais ou 
menos seguir com o Estado (P1).  
 
Elabora-se   com base na proposta curricular e junto com os demais 
professores da área (P8). 
 
Trabalho interligado com as áreas de Ciências Humanas. História, Geografia, 
Sociologia, Filosofia. Reuniões semanais de planejamento (P11). 

Com base nos dados coletados na pesquisa, referente à elaboração do plano 

docente em Sociologia, pode ser comparado com a pesquisa de Bodart e Silva (2016, 
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p. 182), que também abordam sobre os planos de trabalho docente. No caso da 

pesquisa dos autores, os professores responderam que encontram dificuldades na 

elaboração do plano.  

No caso da Sociologia, esse tempo de planejamento pode ser muito 
importante pela carência de indicações de conteúdos mínimos, material 
pedagógico e métodos de ensino consolidados. [...] 32% dos professores que 
lecionam Sociologia têm mais de 25 aulas semanais, o que certamente 
dificulta suas práticas docentes [...] como também a elaboração de planos de 
aulas e leituras básicas para manterem-se informados e aprofundarem seus 
conhecimentos. 

Assim, percebe-se uma disparidade de dados em relação à pesquisa de Bodart 

e Silva, com a realidade da Coordenadoria. No que cabe à pesquisa de Bodart e Silva, 

os professores argumentam que uma das dificuldades na elaboração do plano 

docente é a falta de tempo, para a realização de leituras e do plano de trabalho.   

Todavia, essa dificuldade não se apresenta na Coordenadoria. Percebe-se que 

os planos de trabalhos, são elaborados com bases em suas escolas, pois existe uma 

diversidade na sua elaboração, não existindo um modelo uniforme de plano de 

trabalho na Coordenadoria. Com orientações teóricas distintas, com períodos 

diversos, porém o período anual predomina e com a colaboração de alguns 

professores na elaboração coletiva de seus planos. Contudo, não se apresenta 

dificuldade em relação ao tempo, para elaborar esse plano, como foi apresentado na 

realidade dos entrevistados na pesquisa de Bodart e Silva.  

3.2.5 Atividades interdisciplinares com outras disciplinas escolares 

Outro questionamento feito aos professores da Coordenadoria, é referente a 

existência da Cooperação da Sociologia com outras disciplinas, projetos e atividades 

interdisciplinares na escola. Nesse aspecto, a interdisciplinaridade é um método, que 

envolve a interação das várias disciplinas escolares, na busca pelo conhecimento 

sociológico. Melo (2014, p. 03), salienta:  

[...] a interdisciplinaridade presta importante subsídio para o processo de 
aprendizagem, pois duas ou mais disciplinas fazem uma relação entre os 
seus conteúdos, visando aprofundar os conhecimentos. Na escola, por 
diversas vezes, o conteúdo é transmitido de forma fragmentada sem interligar 
os diversos conhecimentos componentes da sociedade. Assim, ao adotar-se 
uma visão interdisciplinar abandona-se a postura fragmentada e passa-se a 
uma posição de unidade diante da diversidade de informações passadas aos 
educandos. 

Nesse direcionamento, Moraes (2017, p. 04-07), argumenta que:  
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[...] Sociologia não pode ser a única disciplina responsável pela educação 
cidadã, mas que deve ser compartilhada de forma colaborativa com as 
demais disciplinas de conhecimento. [...] entendemos que o Ensino de 
Sociologia pode ser uma via facilitadora e até mesmo instigadora dessa 
perspectiva interdisciplinar, onde se busca partir da consciência dos sujeitos 
envolvidos, sendo ela uma necessidade e um problema a ser trabalhado nas 
Ciências Sociais a partir de sus complexidade.  

O método interdisciplinar faz parte da realidade escolar e da construção do 

conhecimento sociológico. Os professores de Sociologia, da Coordenadoria se 

posicionaram da seguinte maneira: 

Trabalho interdisciplinar, projetos, sociologia e filosofia “pensando o mundo”. 
Um sopro de filosofia e Sociologia- literatura Clarice Lispector (P2). 
 
A sociologia em diálogo com outras ciências. Multidisciplinar. Projeto. 
Contestado (P4). 
 
Teoria da Atividade-tema em comum, Busca, apesar das dificuldades de 
encontro, cooperar-se em temas afins (P9). 
 
Sim. Trabalho interligado com as áreas de Ciências Humanas. História, 
Geografia, Sociologia, Filosofia (P11). 
 
Projetos multi e transdisciplinares, Projetos do conteúdo desenvolvido “ Feira 
das etnias” “ História do Contestado” (P12). 
 
Sempre que possível, desenvolve-se atividades interdisciplinares: Filosofia, 
língua portuguesa, geografia, história, arte. Projetos: Seminário ambiental, 
expofolclore, expoculturas (P13). 

Nesse direcionamento, os professores estão realizando atividades 

interdisciplinares, envolvendo a sociologia com as demais disciplinas escolares. 

Percebe-se a sinergia que há entre as diversas disciplinas, na questão interdisciplinar, 

com a realização de projetos, estudos e trabalhos coletivos nas escolas da 

Coordenadoria. 

3.2.6 Aulas interdisciplinares 

Outra forma que esses professores, estão trabalhando a interdisciplinaridade, 

é por meio da interação nas aulas, em algumas escolas da Coordenadoria. Segundo 

o relato de alguns professores:  

Na verdade como eu trabalho história, uma já acontece dentro da história, 
porque eu gosto sempre de referenciar os fatos históricos dentro do próprio 
contexto das questões sociológicas e questões sociais. Mas também já tive, 
a oportunidade de trabalhar com outros professores, como por exemplo,  em 
uns dos colégios que eu trabalhei fiz uma aula com o professor de filosofia, 
aonde ele foi trabalhar a questão do materialismo dialético, e eu fui trabalhar 
uma parte do materialismo histórico do Marx, a gente fez uma aula conjunta, 
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na mesma aula, na mesma sala, a gente trabalho então, fazendo em forma 
de um debate  representando o materialismo dialético, e eu apresentei o 
materialismo histórico conceitual (P3). 
 
Em uma das escolas foi feito a proposta de trabalhar com os direitos 
humanos, em todas as disciplinas. Porém, atividades que envolvam todos os 
prof. São difíceis pois nem todos os profs. Estão na escola ao mesmo tempo 
(P6). 
 
Então, cada um faz o seu, mas elas estão ligadas, eu percebi no plano do 
professor. [...] as aulas estão ligadas, tipo as de história estão muito ligadas 
a sociologia, sabe, tanto que eu faço umas perguntas para os alunos, e eles 
já sabem as respostas porque já tiveram isso em geografia, também 
sociologia, ou tiveram história ou tiveram em filosofia (P16).  

Essa atividade interdisciplinar, está na própria aula, segundo os professores, 

quando se desenvolvem atividades que interagem com outras disciplinas, ou quando 

a temática é contextualizada em outras aulas.  

3.2.7 Planejamento da escola e interdisciplinaridade  

Percebe-se que a metodologia interdisciplinar, acontece em algumas escolas 

da Coordenadoria, por meio, das orientações anuais de cada uma. Orientações, que 

acontecem na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), de cada escola, 

sendo esse o documento que irá nortear todas as atividades escolares que devem ser 

realizadas no decorrer daquele ano.  

Na pesquisa, poucos professores apresentam projetos e ações coletivas 

realizadas na escola durante o ano letivo, e em outras escolas essas atividades e 

ações coletivas não ocorrem. Lima, Costa e Pernambuco (2012, p.175), falam sobre 

a organização da escola e a diretrizes para o funcionamento escolar em sua pesquisa. 

Atualmente, é quase impossível não encontrarmos nas propostas de ensino, 
bem como nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP’s) de escolas e de 
cursos Universitários, a ideia de que é preciso a elaboração de práticas 
pedagógicas interdisciplinares que envolvam o percurso formativos dos 
estudantes.   

Nesse aspecto, parece-me que as atividades interdisciplinares, estão inseridas 

no texto do PPP da escola, e quando isso ocorre é necessário que sejam trabalhadas 

durante o ano letivo, através de projetos, temas comuns de todas as disciplinas, 

atividade coletivas e extracurriculares. Vejamos o que os professores falam sobre 

essa questão em suas escolas. 

Esta cooperação; o trabalho interdisciplinar se faz necessário e deve 
acontecer nas diferentes disciplinas como: Filosofia, Ensino R., matemática 
(estatísticas, gráficos, etc), LPL, etc (P5). 



107 
 

 
Sim, temas transversais e interdisciplinares (P8). 
 
A cooperação com outras disciplinas ocorre, principalmente com os temas 
correlatos e nos projetos anuais da escola (P10). 
 

Com base nos relatos apresentados, fica evidente que a interdisciplinaridade 

enquanto método de ensino é inserida nas escolas, quando está nos documentos 

escolares, como é o caso nos PPPs. Nesse aspecto, foi mencionado por alguns 

professores da Coordenadoria, que depende da escola, a implantação de ações, 

atividades e projetos interdisciplinares.  

Ainda, o método interdisciplinar está se tornando parte dos documentos 

escolares. Gonçalves et al. (2012, p. 102-103), apresentam em seu estudo de caso 

em uma escola estadual em Minas Gerais, por meio da análise do projeto político 

pedagógico da escola, informações referentes a interdisciplinaridade em sala de aula.  

No projeto político pedagógico, constam alguns itens referentes à 
organização pedagógica. De acordo com o documento, a proposta 
pedagógica procura se evidenciar como o princípio básico de todas as ações 
que serão desenvolvidas na escola, tais como: melhoria na convivência 
humana e suas relações com várias dimensões da vida social, o ambiente 
familiar, a cultura, a ética, sexualidade, dentre outros. Dessa forma, o 
currículo escolar deve enfatizar, além dos conteúdos científicos e culturais 
que são exigidos nos vestibulares, também os valores humanos e éticos, 
questões relativas à cidadania, ao desenvolvimento sustentável e à ecologia. 
Todas as disciplinas, portanto, devem procurar estabelecer relações com 
questões sociais e humanas, além das suas questões especificas. A proposta 
pedagógica deixa claro sua preocupação e interesse com as matérias e 
conteúdos utilizados pelos discentes durante e posteriormente a sua 
formação. [...] segundo o projeto político pedagógico, os professores não só 
devem ser capazes de definir para os alunos as verdades aceitas em um 
campo da ciência. [...] devem-se conhecer determinadas proposições ou 
premissas, bem como relacioná-las com outras proposições, dentro do 
âmbito escolar, e fora dele, tanto na teoria como na prática. [...] as disciplinas 
devem ser correlacionadas, em uma perspectiva interdisciplinar, atendendo, 
assim, a necessidade de uma formação crítica dos alunos. [...] o projeto 
político pedagógico da instituição escolar enfatiza a importância da 
interdisciplinaridade para a formação de seus discentes. 

Assim, a interdisciplinaridade é um método inovador e importante na 

construção do conhecimento sociológico, todavia, muitos fatores como a falta de 

conhecimento, ausência da implantação no PPP, sobre a inserção do método nas 

aulas, e a falta de tempo de alguns professores podem afetar a implantação do método 

nas escolas.  
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No que cabe, a realidade da Coordenadoria, percebe-se que ainda muitas 

escolas, precisam adaptar-se a esse método em suas atividades escolares, situações 

que ainda estão deficientes em algumas unidades escolares da Coordenadoria.  

3.2.8 Escola e a visão interdisciplinar 

Não são todas as escolas da Coordenadoria que realizam algum tipo de 

atividade interdisciplinar, para a realização de atividades, exposições, aulas 

interdisciplinares, feiras pedagógicas e trabalho com outras áreas do conhecimento.  

Olha, eu não tenho visto na nossa escola, essa questão interdisciplinar, eu 
tenho visto mais cada disciplina trabalhando a sua disciplina.  E nós não 
temos mesmo porque a interdisciplinaridade não seria você só criar um 
projeto já teria que ser momento para sentar com os outros professores 
preparar o projeto conversar junto ver como você vai se realizar isso aí e nós 
não temos tempo a maneira com que nós trabalhamos hoje e como é dividido 
a nossa carga horária não dá tempo para isso tem professores que faz  a 
hora-atividade se dirigindo em uma escola para outra,  então nós não temos 
tempo, essa questão da interdisciplinaridade  é um sonho para quem vai 
trabalhar em uma mesma escola 40 horas e vai ter 20 horas de hora-atividade 
para preparar isso. Então aqui está uma falha da educação brasileira e uma 
crítica muito forte de nação brasileira é porque nós falamos disso mas nós 
temos trabalhar e fazer essas coisas que horas? Quando? Como?  Os 
professores vão se reunir? Na casa de um no sábado e no domingo para 
preparar interdisciplinaridade, isso  não existe isso é mentira da educação 
brasileira é mentira isso não existe enquanto nós não tivemos organizados 
para os professores trabalhar numa mesma escola 40 horas e ter 20 horas 
de hora-atividade para os professores  poderem se encontrar.  Eu tenho que 
fazer pesquisa juntos então é isso por enquanto se alguém fala que faz tá 
mentindo e eu queria saber como faz porque eu não consigo fazer isso.  Eu 
tenho quatro escolas para dar aula eu corro demais para outro dia inteiro e 
na verdade eu não me sinto de nenhuma das escolas eu me sinto um voier,   
que vai para o lado e para o outro e que na verdade se prepara essas aulas 
na correria,  aí como é que vai fazer a interdisciplinaridade como um professor 
aqui, não fecha as minhas aulas com as aulas dele senão a gente não se 
encontra se vê 10 minutinhos hora do recreio aí como é que a gente faz isso?  
Então eu queria eu queria que alguém me explicasse, a não ser que alguém 
que faz assim, é só 20 horas trabalhadas,  só 20 horas  e tem uma outra fonte 
de renda, porque o nosso salário é uma miséria, então só se ele tem algum 
outro momento ele tem uma outra fonte de renda porque se for trabalhar 40 
horas 50 horas que trabalha alguns colegas estão de tirar tempo para fazer 
interdisciplinaridade com outros professores? Eu queria que me respondesse 
isso (P1). 
 
Não (P7). 
 
Depende da escola (P15). 

Essa realidade também é vista na pesquisa de Lima, Costa e Pernambuco 

(2012, p. 181), sobre “A situação do Ensino de Sociologia na Escola de Ensino Médio 

do Rio Grande do Norte/Brasil, percebe-se que não ocorre essa perspectiva 
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interdisciplinar, e que há uma certa dificuldade de entendimento por parte dos 

professores na temática interdisciplinaridade”.  Os autores destacam:  

Embora reconheçamos que os dados do pré-teste não revelem 
satisfatoriamente como os professores de Sociologia do Ensino Médio 
realizam a relação do conhecimento sociológico com o das outras disciplinas, 
eles nos dão indicativos, mesmo que incipientes, para verificarmos que há 
certa desorientação destes professores quanto ao estabelecimento de 
práticas educativas interdisciplinares no âmbito das aulas de Sociologia 
(LIMA; COSTA; PERNAMBUCO, 2012, p. 181). 

Comparando as duas pesquisas, a da Coordenadoria Regional de Educação 

de Canoinhas e dos autores Lima, Costa e Pernambuco, é relatado que os 

professores, ainda tem dificuldades na inserção do método interdisciplinar em sala de 

aula, como a falta de preparação e conhecimento na utilização de tal método.  

Pode-se dizer, que nem todas as escolas têm o hábito de trabalho 

interdisciplinar, algo que pode atrapalhar o processo de ensino em Sociologia, pois a 

interdisciplinaridade, vem surgindo como forma de entendimento das relações sociais, 

como um todo, por meio, da sinergia entre todas as disciplinas que compõem o 

currículo escolar do ensino médio. 

3.3 VIVÊNCIAS DO/A PROFESSOR/A DE SOCIOLOGIA   

Nesta sessão, foi perguntado aos professores sobre questões direcionadas as 

dificuldades enfrentadas na docência em sala de aula, referentes ao plano de carreira 

de Santa Catarina, a instabilidade da disciplina nos currículos escolares e o professor 

de Sociologia ao lado das demais disciplinas.  

Essa parte da pesquisa, é para analisar a realidade do professor em sala de 

aula, suas percepções em relação a questão profissional e suas expectativas sociais 

e individuais, referentes a Sociologia no currículo do ensino médio. Sessão, totalmente 

voltada para o professor enquanto profissional.  

3.3.1 Dificuldades encontradas na docência em sala de aula 

Quando perguntado aos professores sobre dificuldades encontradas, as 

respostas foram direcionadas para as seguintes: falta de interesse dos alunos, de 

recursos físicos, materiais e infraestrutura adequada.  
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3.3.1.1 Falta de interesse dos alunos  

A falta de interesse dos alunos foi uma das dificuldades apresentadas por 

alguns professores de sociologia. Foi relatada, pelos professores: P3, P5, P9, P10, 

P11, P12, P13 e P14.  

Bom a dificuldade, é porque  que a gente percebe que os alunos parece que 
a sociologia para eles não tem uma forma muito expressiva, eles acham que 
uma coisa vaga, que é uma coisa assim que a gente, coloca ali como uma 
coisa não real, aí eles não conseguem entender que a partir da visão 
sociológica, da visão da contextualização, sociedade sociologia,  sociedade 
os próprios movimentos que a sociedade faz os acontecimentos da 
sociedade, são parte importantes para que ele possa entender até mesmo, 
no local  em que ele estuda, aonde ele vive, a comunidade vive a cidade. 
Então essa é uma das grandes dificuldades que os alunos parecem que eles 
ainda não têm uma consciência de   que isso também é importante para poder 
analisar as coisas deles e refletir as próprias ações dele dentro da sociedade 
(P3). 
 
Falta material, falta apoio familiar, desinteresse dos educandos. (P5). 
 
A falta de “interesse” e hábitos de leitura (P9). 
 
A atenção de alguns alunos, principalmente, do 1ª ano, pelo primeiro contato 
com a disciplina (P10).  
 
Nem todos têm interesse. Felizmente a grande maioria se interessa (P11). 
 
Tornar o aluno consciente do seu papel social e crítico (P12). 
 
Desmotivação de alguns alunos, poucas aulas (P13). 
 
Falta de interesse em teoria (P14).  

Sendo um dado bem expressivo, 8 de 16 professores apresentam dificuldade 

com a falta de interesse dos alunos, pela questão de não terem o hábito da leitura no 

seu cotidiano, e não perceberem a importância da disciplina em sua vivência.  

A falta de interesse pode ser caracterizada por algumas hipóteses: a) pela 

Sociologia ser nova no currículo escolar, b) pela falta de material da disciplina, c) pelas 

metodologias adotadas em sala de aula, d) pelo fato de não gostarem de leitura, haja 

vista que a disciplina é teórica e exige uma certa leitura para sua compreensão.  

Porém, essa não é somente a realidade na Coordenadoria, em uma pesquisa 

realizada pelos autores Bodart e Silva (2016, p. 187), no país, eles apresentam que 

dos “78,6% dos professores de Sociologia percebem que os alunos não a consideram 

importante”. Na pesquisa feita em Uberaba-MG, sobre a realidade das aulas de 

sociologia, por Branquinho e Freitas (2011, p. 02-03).  
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[...] nota-se que além da resistência natural à disciplina devido ao fato de esta 
ser entendida pelos alunos como “desnecessária” ao cotidiano dos mesmos, 
há outros motivos pelos quais a disciplina vem sofrendo um grande índice de 
rejeição. Dentre os alunos que opinaram -cerca de 80%- percebe-se que a 
maioria não entende o verdadeiro significado do conteúdo enquanto disciplina 
vêem o estudo como algo desnecessário, cansativo e repetitivo, sendo assim, 
desestimulante. [...] os motivos e as dificuldades apontados pelos alunos do 
ensino médio como causadores do desinteresse pela disciplina Sociologia 
foram: o método de transmissão de conteúdo, materiais didáticos deficitários 
e inadequados, a falta de conscientização sobre a importância dos temas 
abordados pela disciplina e em alguns casos, a falta de conteúdo do 
professor.  

Mariano em sua pesquisa em Minas Gerais (2015, p. 29), constatou a mesma 

resistência dos alunos em relação a disciplina de Sociologia, Vejamos:  

[...] a partir das observações sistemáticas, foi identificado um alto índice de 
indisciplina nas aulas de Sociologia, sendo possível admitir que por não ser 
a Sociologia uma disciplina tradicional, que esteve presente nos currículos de 
ensino “ desde sempre”, como a Língua Portuguesa ou a Matemática, seja 
difícil para os alunos conceberem sua importância, o que obriga o professor 
por diversas vezes a fugir do esquema tradicional de aula para tentar chamar 
a atenção dos alunos fazendo com que eles interessem pelo conteúdo e 
entendam a importância.  

Em outra pesquisa realizada no estado da Paraíba, por Dutra e Oliveira (2016, 

p.07). Observaram que:   

[...] foi possível perceber que os alunos em sua maioria não gostavam da 
disciplina por motivos diversos. A Sociologia, segundo eles, é chata e não 
conseguem entender o que ela realmente quer que os alunos aprendam. 
Além disso, alguns alunos que disseram ter a pretensão de ingressar no 
ensino superior acreditam que a sociologia não será utilizada, o que mostra 
a falta de assimilação sobre importância da sociologia por parte destes 
alunos.  

Mota, fala sobre essa desvalorização, em sua pesquisa realizada nas escolas 

estaduais do Rio Grande do Sul, (2005, p. 104) “A desvalorização da sociologia pelos 

estudantes, demostrada quanto esses não se empenham nas aulas e nos trabalhos 

da mesma forma com que se dedicam a outras matérias”. Nessa perspectiva, se a 

Sociologia não representar ser importante, os alunos não vão se interessar, 

dificultando o ensino. Diante do apresentado, é necessária uma mudança nas aulas 

de Sociologia, para aguçar o interesse dos alunos e fazê-los compreender a 

importância da disciplina em sua formação e vivência em sociedade.  

Percebe-se que o desinteresse desses alunos e a falta de compreensão sobre 

a disciplina de Sociologia, é realidade da Coordenadoria e também a nível de país. 

Contudo, essa realidade é um desafio a ser superado pelos docentes da disciplina, 
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para sua inserção nas salas de aulas, por meio, da ruptura de alguns métodos de 

ensinos, a implantação de recursos tecnológicos, o incentivo a prática da leitura em 

sala de aula e o entendimento da importância desse conhecimento sociológico para o 

aluno além da escola.  

3.3.1.2 Recursos na escola 

Outro aspecto mencionado pelos professores é a ausência de alguns recursos 

pedagógicos, didáticos e físicos para as aulas de Sociologia. Vejamos: 

Recursos, formação, falta de investimentos, interesse na disciplina, 
educação, indisciplinaridade, material Sociologia, questões de sucateamento 
na educação (P2). 
 
Estruturas, físicas, sociais, indisciplinas, etc (P4). 
 
Falta material, falta apoio familiar, desinteresse dos educandos (P5). 
 
Tempo (p/correções, prep.de atividades, etc) uma vez que existem 
compromissos fora da escola. Falta de estrutura como: Laboratórios, tv, etc. 
(P6). 
 
Sala de informática e internet são de má qualidade (P7). 
 
Alunos indisciplinados, escassez de recursos na escola (sala informática), 
deficiência na formação básica do aluno (interpretação) (P15).  

Nesse direcionamento, a falta de material pedagógico, recursos didáticos, 

financeiros, físicos e até mesmos sociais, interferem no desenvolvimento das aulas 

de Sociologia. É o que esses professores apresentam enquanto dificuldade em sala 

de aula. Haja, vista que sem material, não é possível trabalhar e realizar uma aula 

produtiva em sala de aula.  

Talvez, se houvesse recursos disponíveis para as aulas, na Coordenadoria, os 

alunos seriam motivados e participariam das aulas na construção do conhecimento 

sociológico. Dutra e Oliveira (2016, p. 09) falam sobre essa dificuldade.  

Certamente os professores de sociologia precisam superar-se em meio a 
tantas dificuldades e preconceitos. E fazer com que os alunos que estão 
inseridos em realidades, na maioria das vezes, tão distintas, saibam enfrentar 
as relações de interesse. O incentivo para leitura, exibição de filmes 
clássicos, citar exemplos da vida cotidiana, entre outros, ajuda na 
compreensão dos alunos. [...] por isso, é necessária a disponibilização de 
recursos financeiros para que seja possível ministrar boas aulas. [...]Contudo, 
é difícil encontrar escolas com estruturas satisfatória onde os professores e 
alunos possam obter acesso à biblioteca, computadores, auditório, banheiros 
limpos, retroprojetores, papel ofício, merenda de boa qualidade. [...] tendo 
isto, o ensino público poderia atingir níveis melhores.  
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Diante das respostas dos professores da Coordenadoria e da percepção dos 

autores, é evidente a necessidade dos materiais e recursos disponíveis para a 

realização de uma aula produtiva. Os professores argumentam, com clareza, quando 

explicitam que a dificuldade encontrada na sala de aula é a falta de material, 

pedagógico, estruturas físicas, recursos financeiros e demais suportes. 

Parece-me que esse é um problema que deve ser enfrentado e resolvido pelo 

estado de Santa Catarina, em relação aos investimentos referentes às escolas 

públicas, para o melhor desempenho de seus alunos e professores na construção do 

conhecimento. Pois, sem materiais ou qualquer suporte, não é possível construir algo 

significativo, dificultando qualquer atividade proposta.  

3.3.2 Plano de carreira  

O plano de carreira do professor de Santa Catarina, foi uma questão abordada 

no questionário, como o intuito em compreender a percepção dos professores de 

Sociologia, sobre a atual situação de como o Estado, analisa, avalia, compreende e 

investe na profissão docente. Os autores Jacomini e Penna (2016, p. 182), comentam 

sobre o Estado, nesse processo do plano de carreira desses docentes. 

[...] o Estado, ao assumir a responsabilidade pela educação pública, se viu 
diante do desafio de selecionar, contratar e formar professores que dariam 
conta dessa tarefa. Para tal, organizou as redes escolares, o que inclui a 
normatização do exercício docente. [...] aspectos que normatizam esse 
exercício, tais como formação exigida, formas de ingresso, carreira, entre 
outros, ao mesmo tempo em que instituem a função do professor, são 
fundamentais para a compreensão do lugar social da profissão. Esses 
aspectos estão atrelados a projetos políticos em diferentes contextos sociais, 
nos quais a educação escolar se vê implicada na consecução de metas que 
se encaixam em propósitos econômicos, fato que se acirra na atualidade. 
Assim, o valor social atribuído aos professores está relacionado à maneira 
como são tratados pelo Estado.  

O estado tem a função de organizar e manter o plano de carreira, do professor, 

isso acontece, por meio, das políticas de Estado em relação ao plano de carreira 

docente.  Políticas de Estado, que vão controlar a vida profissional do professor, com 

proposta de formação e de sua continuidade, valorização do professor na sociedade, 

questão salarial, condições de trabalho, dar ênfase para os cursos de especialização, 

mestrado e doutorado, oportunizar concursos públicos e licenças de saúde e para 

estudos.  

Com base nessas atribuições, os professores responderam o que analisam 

sobre o plano de carreira. Diante das respostas, podem-se classificar quatro pontos 
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levantados pelos entrevistados: a valorização, as mudanças, a formação e a 

inexistência de um plano.  

3.3.2.1 Valorização 

A valorização foi uns dos pontos levantados pelos professores, quando 

perguntado referente ao plano de carreira. Vejamos:  

Ameaçado pelas novas políticas e propostas educacionais, falta de 
valorização profissional, baixos salários e pressões ideológicas com relação 
ao conhecimento sociológico (P4). 
 
Acredito que possa e deva melhorar, principalmente, em relação a 
valorização dos profissionais que se especializam nos cursos “ estricto sensu” 
(P10). 
 
Acredito que é necessária maior valorização dos profissionais da Educação, 
não só financeiramente, mas em todos os aspectos (P13). 
 
Desvalorização o plano de carreira do professor (P15). 

Percebe-se nos posicionamentos acima, que o plano de carreira deve valorizar 

mais o professor, pensar em políticas de Estado que contribuem com esse 

reconhecimento profissional. Os quesitos como salário, a importância do professor e 

pensar na educação como um todo são fundamentais para o desenvolvimento do 

processo educacional. Palazzo e Gomes (2009, p. 207) falam sobre a importância 

dessa valorização. 

[...] a valorização do professor é um processo indispensável, considerada a 
importância da profissão. Uma vez que os docentes respondem bem aos 
incentivos que lhe são concedidos, a qualidade do processo de ensino – 
aprendizagem pode ser melhorada com a criação de estímulos para atrair e 
manter os docentes qualificados e motivados.  

Diante disso, é necessário que o professor seja valorizado, incentivado e 

estimulado para assim, exercer suas atividades docentes com progresso. Contudo, 

estes fatores, de acordo com os professores P4, P10, P13 e P15, não estão 

acontecendo no Estado de Santa Catarina, em relação as políticas voltadas aos 

professores e a educação como um todo.  
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3.3.2.2 Mudanças no plano de carreira 

Outro aspecto mencionado por alguns professores é a mudança do plano de 

carreira, esses docentes almejam que seja modificado o plano para a implantação de 

ações em favor do professor.  

Olha, plano de carreira nosso ele poderia ser bem melhor, vejo que o 
professor hoje, apesar que nós temos um plano de carreira, mais esse plano 
poderia ser mais abrangente, mais fortalecida pelo fato, de que queira ou não 
queira, a gente, nós somos formadores de opinião, então essa formação de 
opinião, para nós acarreta muitas responsabilidades, pois nós temos que 
cuidar com o que a gente fala, porque as interpretações, dos alunos, muitas 
vezes fogem do que a gente aplica em sala de aula, esse é um sério 
problema. Mas acho que poderia ser bem melhor (P3). 
 
Aguardando por noticiais (P8). 
 
Deve melhorar muito. Principal item salário (P11). 
 
Já foi bem melhor. Houve uma devastação nos direitos do docente (P12). 

É evidente no posicionamento dos professores, a necessidade de mudanças 

no plano de carreira, havendo um descontentamento em relação ao que está sendo 

feito com a profissão no estado. Muitos aspectos, aparecem em destaque desde a 

questão salarial e as condições do professor na escola, com possibilidades de ampliar 

seus direitos e realizar um trabalho de qualidade. 

3.3.2.3 Formação  

A formação foi o posicionamento de alguns professores, quando responderam 

à questão, direcionada para o plano de carreira em Santa Catarina. Segundo eles, a 

falta de formação dos professores é algo preocupante, sendo uma deficiência do plano 

de carreira catarinense.  

Com relação a formação; licenciatura em Sociologia (P2). 
 
Há a necessidade de constante evolução, cursos, capacitações, etc.  
Buscando aprimorar a prática docente (P5). 
 
[...] acho que na nossa formação, não tem exigência para ser formado na 
disciplina (P16).  

Percebe-se que nessas respostas também aparecem um certo 

descontentamento com o plano, quando falam sobre a falta de mais oportunidades de 

cursos para qualificação, formações continuadas, além de que não precisar ser 

formado em sociologia para atuar na disciplina. A formação, que segundo os 
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professores, é importante, tanto pelo fato de possuir a licenciatura plena na disciplina, 

para atuar em sala de aula, como também o Estado, deve exigir que o professor seja 

formando na disciplina de atuação. Nesse caso, teriam que ser oportunizadas 

qualificações para esse professor, como formação continuada, segunda licenciatura, 

cursos de pós-graduação e de curta duração, com um viés para o aperfeiçoamento 

desse professor.  

No estado de Santa Catarina, de acordo com o professor P16, não se exige 

formação plena na disciplina de Sociologia, para lecionar a disciplina, assim qualquer 

outra licenciatura é autorizada a trabalhar com esse componente curricular. Isto, pode 

ser pelo fato, do Estado não investir na formação do seu professor, pela falta de 

interesse com a educação ou descaso com a Sociologia. Nessa direção, de acordo 

com o relato dos professores, é algo que vai contra o desenvolvimento do ensino de 

Sociologia no Estado. Se não há investimentos na formação do professor, e se 

qualquer outra licenciatura pode atuar em sala de aula na disciplina de Sociologia, 

isso compromete a qualidade do ensino do componente curricular. 

3.3.2.4 Inexistência do plano de carreira 

Segundo alguns professores, não existe um plano de carreira para os 

profissionais da educação em Santa Catarina.  

A pergunta seria, existe plano de carreira em Santa Catarina? Plano de 
carreira ou plano de escravidão? Em Santa Catarina não existe plano de 
carreira na verdade, existe um plano. Que o plano de carreira deveria ser 
respeitado ou deveria ser respeitado, se é um plano de carreira, os políticos 
que entrem lá, deveriam respeitar  plano de carreira política de carreira mas 
respeito aonde? Quando? como?  é cada um que entra lá destrói o plano de 
carreira destrói aquilo que foi construído,  e o pior de tudo que a maioria dos 
educadores que então hoje na educação Eles não sabem da onde veio essa 
algumas coisas que nós temos por exemplo é da onde que veio o a ideia da 
como é que se chama esses três meses que a gente esqueci agora o nome 
da licença prêmio, as pessoas não sabem de onde vem isso, dizem que é um 
privilégio, privilégio nada isso veio de alguns anos atrás que  os professores 
eram CLT, o governo recolhia o  fundo de garantia dos trabalhadores Como 
o governo nunca recolheu era uma dívida enorme ouvir negociações a nível 
de Brasil a nível  dos estados e o governo o pessoal foi perdoado o governo 
dessa dívida mas o governo deu em troca algumas coisas para nós, que  
entraram  nos planos de carreira por exemplo a licença-prêmio da então nós 
trocamos muito dinheiro por algum alguns benefícios licença prêmio 
aposentadoria com o salário integral da então nós trocamos tudo isso por um 
dinheiro milhões e milhões de vezes que o governo devia para o  trabalhador 
e o governo nunca pagou isso. E agora o governo está tirando está tirando 
essas coisas que nós trocamos atrás que não é privilégio Então eu preciso 
para hoje com plano de carreira tudo podia largar mão de tudo isso aí e disse 
ou então o governo  paga o fundo de garantia no final da minha da minha 
carreira Quantos milhões daria isso para cada trabalhador mas o governo não 
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tem esse dinheiro então você percebe  que é muito que entram por exemplo 
hoje não luta pelo plano de carreira não eu não sabia que história não sabe 
Da onde veio isso que o governo chama de privilégio para a sociedade,  não 
é privilégio que é alguma coisa que nós trocamos por aquilo que nós temos 
direito na época como CLT, então o plano de carreira só funciona quando o 
governo é respeita o plano de carreira e os governos não tá respeitando os 
governos não olhe e a para isso. E a diferença é exatamente isso né e os 
governos se apoderam do Estado como se o estado fosse uma empresa uma 
fábrica e tá errado isso nos professores de sociologia, eu falo isso na sala de 
aula, o estado o público é público não precisa ter lucro Não precisa buscar a 
lucratividade porque para quem que vai o lucro?  a lucratividade no estado 
não existe o estado tudo que arrecada tem que gastar com o povo com 
público não pode gastar com o privado e o que a gente tá vendo hoje por 
exemplo quem vai falir o estado?  quem fali estados são os governos que dão 
isenção fiscal para as grandes corporações não cobram imposto do grande 
mas como do pequeno isso que fali um estado isso que quebra os planos de  
carreiras dos Funcionários Públicos e daí eles colocam a culpa em cima do 
funcionalismo público para fazer ganha demais eu sei que é mentira é eles 
que defendem o grupo deles né o grupo deles e daí quebra o estado e vem 
dizer que nós ganhamos demais, nós ganhamos de  menos eles querem 
quebrar o plano de carreira  para fazer do estado uma  empresa, é o  estado 
não é uma empresa, o  estado tem a função pública então você não pode 
olhar para o Estado, do mesmo jeito, isso está errado quando a pessoa vai 
ter um grande empresário pode ser um grande administrador do Estado tá 
errado ele não vai ser porque ele é  empresário,  ele Visa lucro para empresa 
dele para o bolso dele e o governo  não pode avisar ele tem tudo que recebe 
arrecada gastar no público chegou no final do ano tem que zerar  mesmo tudo 
que ele recebeu naquele ano gasta no público.  Então se veja, isso que destrói 
nossos planos de carreiras, essa visão errônea errada do que é o estado que 
é o público (P1). 
 
Horrível. Uma profissão que atende 40 ao mesmo tempo (P7). 
 
Eu acho que para quem está concursado estão meio ruim, né, mas quem é 
act, é mais ruim ainda, não temos plano de carreira (P16). 

Diante desses posicionamentos, é visto que há uma insatisfação em relação ao 

plano de carreira do magistério catarinense, como relatam os professores P1, P7 e 

P16, deixando explícito ser “horrível” não existir um plano”. Percebe-se algo 

preocupante, pois de todos os posicionamentos dos professores, existem 

reclamações, apresentação de falhas, a inexistência do plano, a necessidade de 

mudança em vários aspectos do documento.  

É uma situação na qual o professor almeja por necessidade de transformação 

e modificações na percepção do estado em relação à figura do professor, seja pela 

questão salarial, valorização, formação do professor e condições de trabalho. Estas 

questões, podem estar relacionadas às dificuldades que o professor encontra na 

docência, quando os entrevistados apresentam a falta de interesse do aluno e de 

material para trabalho. Se o professor não é motivado, ou não tem condições de 

trabalho adequadas, possivelmente suas aulas não serão produtivas, desse modo, 
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fazendo com que o aluno não se interesse pelo estudo, ocasionando problemas 

educacionais. 

Porém, quando há condições de trabalho, formação na disciplina e 

complementar, o resultado do trabalho e o interesse dos alunos é diferente, pois tanto 

professor quanto aluno têm possibilidades de almejar a conquista do conhecimento, 

por meio, de aulas produtivas.   

Os dados da questão, sobre o plano de carreira, apresentam esses aspectos 

como prioridades na visão dos professores, sinalizam a necessidade de avanços no 

documento. Jacomini e Penna (2016, p. 195) apontam que, para se ter um bom plano 

de carreira, é necessário que se tenha um “rumo à configuração de uma carreira 

docente que favoreça a necessária valorização política e social da profissão docente”. 

Sendo essa valorização, a necessidade dos professores de Sociologia da 

Coordenadoria.  

3.3.3 Instabilidade da disciplina nos currículos escolares  

A questão da permanência ou ausência da sociologia nos currículos escolares 

do ensino médio foi abordada ao questionar-se os professores de que forma pode 

afetar a sua vida profissional. Na disciplina de Sociologia, como não existe uma 

condição de permanência curricular em relação as demais disciplinas é algo que afeta 

o desenvolvimento sociológico.  

Mesmo a Sociologia estando no currículo escolar, a disciplina está sujeita a 

transformações. De acordo com Bodart e Silva (2016, p.199), “a história do ensino de 

Sociologia escolar é marcada por intermitências”. Diante disso, Rêses (2007, p. 180), 

afirma “A presença da Sociologia no ensino médio sofreu uma descontinuidade ao 

longo da história da educação no Brasil”. Nesse aspecto, Sobral (2014, p. 01), 

complementa: 

A presença da Sociologia na educação brasileira é marcada pela 
intermitência, e sempre com o julgo de informar, qualificar, “provar” sua 
importância, intervir na sociedade. [...] atualmente a Sociologia, e apesar da 
sua obrigatoriedade, ainda vivenciamos uma instabilidade, onde para o 
sociólogo professor, a LDB/1996 não se mostrou um porto-seguro.  

Nesse direcionamento, com as idas e vindas da Sociologia no currículo escolar, 

gera um desconforto aos professores de Sociologia. Nesse aspecto, foi perguntado a 

esses profissionais sobre a instabilidade da disciplina, e suas respostas foram 
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divididas em três aspectos: valorização da disciplina, medo de perder o emprego e 

pensamento sociológico e crítico.  

3.3.4 Valorização da disciplina 

De acordo, com alguns professores da Coordenadoria, quando questionados 

sobre essa instabilidade na Sociologia no currículo do ensino médio, salientaram que 

atinge a valorização da disciplina.  

Afeta a importância e valorização da disciplina no ambiente escolar. Esta 
instabilidade é uma questão histórica, pois em momentos de crise Filosofia e 
sociologia são questionadas sobre relevância. Pois são “perigosas” (P2). 
 
Olha, a gente já viu essa instabilidade, e eu acho que é uma coisa muito 
crítica, porque na verdade, o que que nós tentamos como professores de 
sociologia, né, nós tentamos levar ao aluno para que ele consiga ver o mundo 
de uma forma mais ampla, é que possa sair de dentro da escola, dentro da 
sala de aula, sair no pátio na hora do intervalo, saindo no final da sua aula 
indo  para ir pra casa, e que possa enxergar o que está rodeando ele, os fatos 
e acontecimentos que acontecem seja ele lá onde ele mora, seja ele  aqui no 
intervalo na hora do intervalo  com os colegas,  seja ele quando sai do lugar 
aonde mora e vai para outros locais, por exemplo: em um passeio, uma vista, 
sei lá. Para ele poder entender o que que são as diversidades sociais que 
nós encontramos. Então isso é uma das coisas bem importantes, que essa 
manutenção da disciplina na grade, acho que seria de total relevância. 
Porque senão, se deixar isso fora, eu acho que nós estaremos trazendo um 
retrocesso na forma de pensar pro aluno poder enxergar   coisas, para o aluno 
poder observar coisas que só a sociologia consegue, você debatendo em sala 
de aula, trazendo os prós e contras de determinado assuntos, com reflexões 
que se possa trazer e nas ações tem um reflexo, que cada tomadas de 
decisões não afetam uma só pessoa, mas ela afeta várias pessoas. Então, 
eu vejo que é uma coisa imprescindível, se quisermos tem um país que tenha 
uma visão de mundo aonde as pessoas possam se ver e ver os   outros 
também, senão isso não vai acontecer nunca (P3). 
 
Em processo de desaparecimento da disciplina nos currículos escolares (P4). 
 
Como o currículo não é estático deve estar em constante construção. Há 
dificuldade de adaptação nas diferentes escolas, fragmentação e hierarquia 
(achar que é uma disciplina inferior) (P5). 
 
Tenho certa preocupação com a instabilidade da disciplina, principalmente 
com a proposta do novo ensino médio (P10). 
 
Eu sou professor de história, na minha vida eu não vou sentir tanto, mas acho 
que pra grade curricular de aluno e importante, porque história é história, 
ninguém forma cidadão e ensina como a sociedade funciona para isso, e se 
eles não tiverem, vai ser uma falta muito grande, imensa no currículo (P16).  

É evidente a preocupação desses professores com a valorização da disciplina 

de Sociologia, pois de acordo com eles, a disciplina tende a ser eliminada do currículo 

escolar, algo que impulsiona o esquecimento e diminuição da importância enquanto 

disciplina formadora e questionadora da realidade social, além de se tornar inferior as 
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demais áreas do conhecimento. Jinkings (2013, p. 109) fala sobre essa realidade 

apresentada em sua pesquisa no Estado de Santa Catarina.  

Nas escolas, essa trajetória descontínua da Sociologia no ensino médio e sua 
frágil tradição pedagógica ocasionam, frequentemente, um desconhecimento 
das finalidades educativas da disciplina e a desvalorização de suas 
potencialidades formativas. 

Diante dos depoimentos dos professores da Coordenadoria e da pesquisa 

realizada no Estado, é visível a preocupação dos professores em relação a 

instabilidade da Sociologia, com um direcionamento para a desvalorização da 

disciplina. Os professores, diante dessa situação, estão preocupados com a 

importância da disciplina em um contexto escolar e social.  

3.3.5 Medo de perder o emprego  

Esse foi outro apontamento, realizado por alguns professores da 

Coordenadoria, quando indagados sobre a instabilidade da Sociologia no ensino 

médio.  

É, você veja só! você trabalha sempre com facão no pescoço o que você faz? 
você tem medo de perder o emprego, tem medo de ser mandado embora tem 
medo de perder disciplina. Então você faz o que você se torna um cachorrinho 
dócil, desculpa o termo!, obedece tudo faz tudo para garantir né aquilo que 
você veja a disciplina de sociologia e filosofia sempre na história do Brasil foi 
de altos e  baixos é sempre com essa luta. Por que é obvio, que   governo e 
as pessoas que coordenam  tem o objetivo de fazer da educação dos jovens 
não tá uma coisa aqui que leva essa Juventude ser Trabalhadores passivos 
né,  então sociologia  e filosofia ou sociologia  diretamente é um problema 
sério né que vai debater os problemas sociais que vai debater as questões 
sociais que vai debater a organização social como que eu já chegamos nessa 
organização.  Então isso é grave para ele essa educação  não existe para 
eles ainda  é preciso fazer mais educação de sonhar de passar no vestibular 
que a gente sabe que isso sempre foi mentira quem passou foi sempre fica 
dos ricos que estuda em escola particular gasta um montão de dinheiro na 
escola particular, e na hora de fazer o vestibular vão para as universidades 
pública e passa nas Federais e estaduais é deles as vagas públicas que não 
precisa pagar,  então e aí eles falam mal da educação pública você chega em 
alguns lugares tem o diplomão da universidade pública. Mas falando mal da 
escola pública então se veja, são coisas assim que são nós precisamos 
pensar essa coisa da sociologia e nós professores de sociologia, precisamos 
nos unir cada vez mais né, juntos com as Universidades  para defendermos 
essa  realidade né,  agora você veja só o Estado de Santa Catarina acabou 
o curso de formação com essas coisas porque, porque organizar as pessoas 
num lugar só faz as pessoas pensarem então é melhor fazer curso de 
formação via online né porque casa ou tá na sua casa faz a hora que quer,  
não existe debate para fazer pesquisa online, a gente manda as respostas  
nunca sabe da compilação disso nunca tem retorno disso o Estado faz o que 
quer com isso daí então são é gravíssimo hoje a maneira com que a 
Secretaria Estadual de Educação Como que é o MEC, olha para a educação  
é brincadeira eles estão brincando com educação por isso nós precisamos 
pensar nas nossas disciplinas,  eles querem na verdade acabar com as 
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disciplinas,  fazer tudo meio transversal meio projetinho essa coisa que como 
se isso resolvesse (P1).  
 
Trabalha hoje amanhã desempregada sem garantias de nada (P7). 
Medo constante de readequação curricular (P9). 
 
Medo em relação a estabilidade profissional (P15).  

Assim, vivem alguns professores de Sociologia da Coordenadoria, com 

constante preocupação, medo e receio das mudanças que podem vir a ocorrer com a 

disciplina e, consequentemente com suas atividades de trabalho. A instabilidade da 

disciplina é percebida como algo que pode acontecer a qualquer instante, sem 

possibilidades e garantias de trabalho docente. 

Essa realidade é vista na pesquisa de Lennert (2011, p. 386) nas escolas 

estaduais de São Paulo: “Os professores de Sociologia estão em situação de maior 

vulnerabilidade se comparados aos professores de outras disciplinas, tal condição 

deve-se à trajetória intermitente da Sociologia no currículo escolar”. 

Essa condição do professor da Sociologia, é algo que envolve a sociedade 

como um todo, pois a instabilidade profissional, pode afetar o desempenho em sala 

de aula, comprometendo o conhecimento sociológico. Ainda faz com que esses 

professores, procurem outras alternativas de trabalho além de lecionar a Sociologia, 

para completar sua renda, ou como garantia de seu sustento. Assim, esse professor, 

tendo que dividir seu tempo com outras funções, pode implicar negativamente no 

ensino da sociologia.  

3.3.6 Pensamento sociológico e crítico  

Alguns professores da Coordenadoria, responderam em relação a instabilidade 

da Sociologia no currículo, afirmando que a sua exclusão poderá comprometer o 

pensamento sociológico e o desenvolvimento da percepção crítica dos alunos. Rêses 

(2007, p. 185), comenta sobre “a existência de uma oscilação entre inclusão ou 

exclusão da disciplina nos currículos escolares em diferentes fases da história da 

educação no Brasil provocou uma instabilidade no conhecimento sociológico, não 

permitindo a sua transmissão [...] diferentemente, de outras disciplinas”. Vejamos o 

que dizem os professores: 

Deveria ser prioridade (P8). 
 
Uma preocupação premente. “A população que não é educada a pensar, 
aceita os piores governos sem questionar” (P12). 
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Espero que haja convicção de que é necessária a disciplina, já que a 
formação cidadã está presente em todos os discursos políticos que visam a 
transformação e participação (P13). 

Percebe-se a preocupação desses professores, como o conhecimento 

sociológico, quando apresentam que a Sociologia deve ser prioridade no currículo 

escolar, por conta da sua importância na formação sociológica e crítica dos alunos.  

Sem a Sociologia, possivelmente os alunos não teriam uma formação social e 

crítica sobre os acontecimentos da realidade. Segundo os professores P8, P12 e P13, 

o conhecimento promovido pela Sociologia é fundamental para a vivência em 

sociedade, para compreender os acontecimentos políticos, culturais, econômicos e 

sociais, e sem esse conhecimento a sociedade poderá ser submetida a aceitação de 

qualquer decisão política e sem direito a transformação social.  

Nesse contexto da instabilidade da Sociologia nos currículos escolares, na 

Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, ficou explícito a preocupação 

dos professores em relação a importância da disciplina no contexto social e escolar, 

a angústias profissionais, pela incerteza de ter trabalho e a necessidade do 

conhecimento sociológico e crítico para a vivência em sociedade. Essas são as 

características mencionadas pelos professores em seus relatos, mostrando que existe 

uma preocupação devido as instabilidades da Sociologia no ensino médio.  

3.3.7 Professor de Sociologia ao lado das demais disciplinas  

A questão sobre a condição da sociologia em relação as demais disciplinas, foi 

direcionada aos professores, que percebem a visão dos demais colegas, alunos e a 

comunidade escolar comparando a Sociologia com as outras disciplinas. Jinkings 

(2013, p. 108), comenta:  

Em sua prática educativa cotidiana, vivendo as difíceis condições laborais dos 
trabalhadores docentes, os professores de Sociologia nas escolas enfrentam 
ainda o desafio de lidar com uma disciplina pouco conhecida, sem uma 
tradição pedagógica consolidada. 

O professor de Sociologia, em sua prática docente, ainda enfrenta esse 

problema, por ser uma disciplina recente em comparação com as demais disciplinas 

escolares, sendo, por vezes, considerada inferior para a formação do aluno. Isso, é o 

que alguns professores da Coordenadoria mencionaram em suas respostas.  
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Porém, outro cenário apresenta-se na visão de alguns professores da 

Coordenadoria, quando falam sobre essa relação entre Sociologia e demais 

disciplinas. Com isso, percebe-se um paradoxo nas respostas desses professores da 

Coordenadoria, pois a relação entre Sociologia e outras disciplinas é dividida em dois 

aspectos distintos: Desvalorização e Importância.  

3.3.8 Desvalorização 

A visão de desvalorização da Sociologia, é o que alguns professores da 

Coordenadoria responderam, quando indagados sobre a realidade da Sociologia, 

comparando-a com as demais disciplinas na escola. Vejamos:  

A gente percebe, ainda, digo não é os profissionais da  escola, é um processo 
histórico isso né que a  matemática a língua portuguesa a língua inglesa né,  
E a minha pergunta é sempre assim, eu dou aula só no ensino médio, e  ó 
nossos alunos do ensino médio chega no ensino médio não sabe o que é um 
texto e tiveram língua portuguesa desde que entrou no infantil sabe a minha 
pergunta é essa matemática professor se tem queixa um monte de ensino 
médio matemática no mesmo dia que pisaram na escola então é não estou 
questionando meus colegas o trabalho deles estou questionando a 
efetividade desse processo de educação poderia ser o mesmo problema 
sociologia se tivesse desde o primeiro ano sabe eu não estou questionando 
o educador o professor estou questionando o processo  como que você pensa 
esse processo de educação então é para mim o ser humano é formado no 
Cabedal de conhecimento e as 12 14 16 disciplinas aí que se pensa no ensino 
médio até mais 18 20 não é não é o Brasil que pensa isso , isso é um é 
internacional então lugar do mundo que você vai tem essas disciplinas mas o 
problema é como você pensa como política pública essas disciplinas a escola 
como política pública. Esse é o problema porque o professor pode se 
arrebentar se não tiver essa continuidade então a gente vê que muitas 
disciplinas que  historicamente as pessoas né não der esse valor são meio 
ou deixar de lado né, sociologia, filosofia não é para dar o valor que é o 
sistema social que dá para matemática vai como se isso fosse  salvar o 
mundo né. E na verdade não é isso não são bases o ser humano precisa 
aprender toda a base  para usar tudo isso os alunos assim ao professor 
matemática ele vai usar de vários onde se usa aonde isso a sociologia se vai 
usar usa aonde isso, filosofia mais usa onde e quando então a gente não é a 
gente não constrói conhecimento com uma disciplina duas três disciplinas,  a 
gente constrói conhecimento com todas as disciplinas essa ligação ser 
humano não é uno ser humano é diverso ele tá convivendo com tudo isso 
então você me diga assim é a formação humana que passa isso quando a 
gente dá ênfase para uma disciplina só, ou  para duas ou para trás só,  a 
gente tá privando aquele ser humano de um conhecimento mais profundo da 
realidade de tudo isso. Ah então não dá para a gente ir aí dentro das escolas 
a gente vê que alguns professores por exemplo reproduzir a sociedade né 
reprodução dizendo que essa mais importante que é mais importante e eu 
não digo eu acho que não existe disciplina mais importante existe o conjunto 
das disciplinas que dão condições do ser humano se formar e crescer como 
ser humano né a gente tá aí é farta de ver história de grandes gênios da 
humanidade que foram expulsos de  escola que não sabe uma disciplina por 
que olha o que fizeram depois então a gente não pode ter essa prepotência 
de uma disciplina ser mais do que a outra todas elas são necessárias para 
esse conhecimento pleno que o ser humano precisa ter mais no mundo 
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moderno de hoje né que eu acho que é algo assim prescindível ter esse 
conhecimento geral (P1). 
 
Não, ela eu vejo que ainda há aquela barreira que a sociologia apenas é mais 
uma, ela não está lá por exemplo, no patamar de algumas disciplinas que a 
essas são importantes, o aluno tem que saber isso, não o aluno, logicamente 
e gente sabe que, tem que saber, certas coisas, né, mais a sociologia também 
traz certas coisas que agrega certo conhecimento para o aluno. Então se 
você, coloca como uma segunda opção, vamos dizer assim né, ou há tem 
aula de sociologia e ela, tá ali porque tem que estar na grade, isso não é por 
ai que a gente tem que ver, tem que ver que ela tem uma contribuição social 
né, até mesmo nos próprios conceitos que se tem dentro da própria escola, 
por que a escola é o lugar de diversidades, pois a escola é o lugar de múltiplas 
culturas, a escola é aonde tem pessoas com estereótipos diferentes, né, e só 
a sociologia consegue abrir esse campo, o colega de sala de aula enxergar o 
outro colega como uma pessoa que sofre muitas vezes, por alguma coisa, 
não só pelo poder aquisitivo. Ela não é menos ou mais, então assim a 
importância dela deveria ser dentro de um grau, um patamar mais de 
valorização. Mas nas escolas que eu trabalho, nunca tive assim uma questão 
de alguém falar para mim, indiretamente que professor você tem que  
trabalhar na sociologia, não deve trabalhar  isso, nunca tive esse problema, 
trabalho e preparo as minhas aulas, não posso dizer assim que alguém algum 
dia falou a isso não é importante trabalhar, vou defender o que eu sei e acho 
que é relevante trazer, não posso dizer que teve uma restrição, mas que ela 
é vista como, vamos dizer assim uma segunda opção ela é, infelizmente (P3). 
  
Desvalorizado (P7). 
 
Uma certa desvalorização frente a tradição institucionalizada das outras (P9). 
Descrédito, os motivos são os mesmos já aludidos, não há necessidade de 
pensar, mas sim formar técnicos (P12). 
 
Percebo que os alunos gostam das minhas aulas, mas se preocupam mais 
com as disciplinas da área exata, como se fossem mais importantes (P13). 
 
Eu acho que, as disciplinas que tem no ensino fundamental sempre são mais 
valorizadas do que as outras, então os alunos chegam para a aula de 
sociologia pensando que vão dormir, sabe, quem vão assistir um filmezinho, 
tem que chamar, sabe é difícil. Todas as disciplinas são fundamentais, e no 
ensino fundamental, tem artes, ensino religioso, e também não são as 
fundamentais, e o aluno não reprova com essas disciplinas, acho que isso, 
mantem a firmeza na história, eu tenho as duas disciplinas, os alunos querem 
saber as coisas e na sociologia parece que não vai muito (P16).  

Diante disso, os professores sentem que a Sociologia e seu trabalho docente é 

desvalorizado em relação as demais disciplinas escolares, seja pela questão da 

tradição da sua inserção no currículo escolar, o reconhecimento da disciplina na visão 

dos alunos, ou o conhecimento que os demais professores tem sobre sociologia e a 

função da sociologia na formação crítica e cidadã. 

Esses posicionamentos são apresentados na pesquisa de Bodart e Silva (2016, 

p. 288), “Notamos que a percepção dos professores que participaram da nossa 

pesquisa é marcada por uma desvalorização da disciplina em relação às demais, e 



125 
 

que os colegas de profissão dariam ainda menos valor a Sociologia escolar que os 

alunos”. Ainda Bodart e Silva (2016, p. 187) complementam:  

[...] 77, 1% dos professores de sociologia percebem que os docentes de 
outras disciplinas consideram a Sociologia como menos importante em 
relação as demais ou não importante; ii) 78,6% dos professores de Sociologia 
percebem que os alunos não a consideram importante. Certamente, a 
percepção do educador da (não) valorização de sua disciplina desmotiva a 
prática docente e acaba afetando diretamente a sua autoestima. No caso do 
professor que leciona Sociologia, além das diversas dificuldades já 
apresentadas, ter que lidar com problemas de cunho emocional é um desafio.  

Essa realidade da Coordenadoria, sobre a desvalorização da disciplina é algo 

expressivo nas pesquisas de Bodart e Silva. Com a percepção dos professores de 

Sociologia, que a disciplina sofre com o processo de desvalorização, algo que pode 

influenciar negativamente o ensino da disciplina em sala de aula no ensino médio. 

Lennert (2011, p. 398), comenta, “O professor de Sociologia se sente “à margem”, não 

é convidado a participar de projetos coletivos da escola, pois os outros professores 

“veem que a coisa não vai ter continuidade”. Posição que os professores, quando 

desvalorizados, vivenciam na prática docente. Mariano (2015, p. 28-29) comenta 

sobre:  

Considerando o caminho percorrido pela Sociologia, é possível identificar 
consequências negativas para sua afirmação como matéria importante e que 
precisa chegar ao conhecimento dos estudantes, assim como a Matemática, 
a História ou a Língua Portuguesa. Essa instabilidade da disciplina no 
currículo do Ensino Médio impediu que a disciplina se tornasse um conteúdo 
tradicional no sistema de ensino das escolas. [...] há evidente necessidade 
de extirpar dos alunos a noção de que os conhecimentos necessários a se 
ter domínio ao sair do Ensino Médio são apenas os que se apresentam 
aparentemente maior praticidade, como a Matemática ou a Língua 
Portuguesa, por exemplo. Sendo o Ensino Médio a etapa final da educação 
básica, ele deve apresentar elementos que suscitem nos alunos o 
desenvolvimento da consciência crítica de cidadania política e social, 
elementos indispensáveis à formação humana de todo cidadão.  

Nesse direcionamento, a Sociologia vem sofrendo por conta da sua 

instabilidade curricular, haja vista que ela é tão importante quanto as demais para a 

formação dos alunos em sociedade. Sendo essa desvalorização, um desafio ainda a 

ser superado pela disciplina e pelos professores que atuam com a Sociologia, em seu 

cotidiano escolar. 
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3.3.9 Importância  

A importância é mencionada por alguns professores, no que diz respeito a 

relação da Sociologia com as demais disciplinas escolares.  

Na minha escola respeitado, pelos alunos e comunidade escolar (P4). 
 
A comunicação com os outros professores ocorre de maneira boa. Já que há 
esta necessidade para efetivação dos conteúdos aplicados (P5). 
Atualmente, os profs desta disciplina possuem um grau de importância iguais 
aos demais. A disciplina passou de ser “estranha” para mais importante. 
Também, deixou de ser apenas um “complemento” para outras disciplinas 
(P6).  
 
Em nossa escola existe uma relação muito boa entre os professores e as 
disciplinas, nunca senti desvalorização nem por alunos nem por professores 
(P11). 
 
Importante e as demais contribuindo (P14). 

Segundo esses professores, a Sociologia é importante tanto na visão dos 

alunos, quanto de outros professores das demais disciplinas na escola. A Sociologia 

é igual a todos os componentes curriculares, sem distinção ou qualquer tipo de 

constrangimento.  

De um modo geral, em relação a essa questão, percebe-se que os depoimentos 

andam em duas linhas de pensamento diferenciadas, havendo divergências em suas 

concepções.  

Em alguns relatos, apresentam existir uma desvalorização, tanto por parte dos 

alunos como também dos professores de outras disciplinas, não dando nenhuma 

importância para a sociologia e o professor na escola.  

Em outros relatos, os professores da área apresentam que a visão que os 

demais professores e alunos têm referente a Sociologia, é que a disciplina é tão 

importante quanto as demais e fundamental para a escola. Esses professores, não 

enfrentaram situações de conflitos e desvalorização da Sociologia. 

 Nesse aspecto, a hipótese possível para a explicação do paradoxo das 

respostas é a diversidade das escolas e das formações desses professores, pois trata-

se de 19 escolas diferentes, com culturas diversas e sistemas de organização de 

acordo com a necessidade e realidade dos alunos e municípios distintos.  
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3.4 O PAPEL DA SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Esta sessão da pesquisa será direcionada para a Sociologia na educação 

básica, analisando suas funções, contribuições e impactos na sociedade. Com o 

intuito de compreender os impactos sociais decorrentes das idas e vindas da 

Sociologia, a implicância da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na Sociologia, 

a contribuição da Sociologia para o currículo, bem como compreender o conceito de 

cidadania na Sociologia, entender de que maneira a Sociologia contribui para a 

formação cidadã e conhecer o por que os professores da Coordenadoria Regional de 

Educação de Canoinhas escolheram a disciplina de Sociologia para lecionar.  

No que cabe à Sociologia na educação básica, Moceli e Raizer (2014, p. 101) 

comentam “A importância do ensino da sociologia foi justificada com base nas 

possibilidades que o acesso ao conhecimento sociológico poderia produzir para a vida 

das pessoas, mesmo para quem não fosse nem pretendesse ser sociólogo”.   

Estudar Sociologia, é ir além da função de exercer uma atividade enquanto 

sociólogo, é fazer com que o aluno do ensino médio compreenda esse conhecimento 

na vivência em sociedade. Segundo Brunet et al. (2017, p. 38), o conhecimento 

sociológico serve como:   

[...] uma explicação para fatos que todos já têm algum conhecimento prévio, 
por isso é mais desafiador a reflexão sobre os fatos sociais, pois além da 
tarefa de conferir um nível mais científico é preciso explicar que eles não 
ocorrem naturalmente e que tudo tem uma causa originada no movimento 
social. A missão da Sociologia é conferir essa nova visão diante de fatos já 
pertencentes à realidade de cada um. Desnaturalizar os fatos é despertar 
uma nova compreensão e uma análise crítica daquilo que nos rodeia.  

Nesse aspecto, o conhecimento sociológico produzido na escola é importante 

no processo de desnaturalizar os fatos sociais, existentes no senso comum na 

sociedade na qual o aluno está inserido. Ferreira e Santana (2018, p. 50) comentam: 

Ao se refletir sobre o lugar da Sociologia na educação básica, é possível 
afirmar que suas aulas proporcionam ao estudante o contato com 
ferramentas de potencial análise do mundo de forma crítica e abrangente. A 
“desnaturalização” e o “estranhamento”, métodos de observação desta 
ciência social, permitem aos jovens a interpretação do cotidiano com a 
consciência de que os fenômenos políticos, econômicos e culturais são fruto 
de um amplo processo histórico e social. 

Nesse direcionamento, Leal (2017, p. 1077) complementa:  

Sociologia no espaço escolar nos informa como essa disciplina cumpriria 
finalidades cognitivo-cientificas, políticas e terapêuticas para o 
alunato/cidadão, munindo-o de sentidos e categorias de percepção do mundo 
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social. No que concerne, especificadamente, ao ensino da Ciências Sociais 
na escola, pode-se dizer que se espera do professor de Sociologia 
competência intelectual e didática para ministrar conteúdos- teorias clássicas 
e contemporâneas- em diálogo com as pretensões republicanas e liberais 
imputadas à disciplina, que no caso brasileiro significa preparar para o 
vestibular e formar cidadãos.  

Nessa perspectiva, estudar a Sociologia no ensino médio é preparar o aluno 

para sua vivência em sociedade, com um direcionamento para as questões políticas, 

sociais, culturas e econômicas no meio em que vive. Entender, essas problemáticas 

é papel fundamental da disciplina de Sociologia na educação básica, pois é o nível de 

formação do aluno que irá prepará-lo para as demais atividades em sociedade.  

3.4.1 Impactos das idas e vindas da sociologia como disciplina para a 

sociedade  

A disciplina de Sociologia é muito recente nas grades curriculares, sofrendo 

diversas idas e vindas no currículo escolar, ocasionando sua instabilidade, por 

diversas questões sociais e políticas. Todavia, esse vai e vem influencia as pessoas 

que fazem parte dessa determinada sociedade, produzindo uma forma de pensar e 

analisar aquele contexto social.  

Nesse aspecto, quando indagados sobre essa questão do vai e vem da 

Sociologia e suas implicâncias sociais, os professores da área da Coordenadoria se 

posicionaram da seguinte maneira: implica no pensamento crítico e a formação cidadã 

e seus impactos são de acordo com cada sociedade.  

A maioria dos professores, relataram que essa instabilidade da Sociologia no 

currículo escolar, implica na formação do pensamento crítico e cidadão, gerando uma 

deficiência na formação dos alunos do ensino médio e sua vivência em sociedade.  

Bom, voltando a própria questão, o impacto é se nós tiramos a sociologia do 
currículo, nós estamos é trazendo um senso comum absoluto, nós vamos 
voltar ao senso comum, porque queira ou não queira, as pessoas que pelo 
menos passaram pelos bancos escolares nos últimos tempos que tiveram a 
disciplina de sociologia, eu vejo que é impossível a pessoa olhar e vê ou ouvir 
falar de alguma coisas não pensar lá, a eu vi isso na aula de sociologia, eu 
via o professor falava sobre tal assunto, se falava do movimento social, se 
falava sobre a questão  política, se falava de inúmeras  coisas, é o retrocesso, 
porque nós vamos ter pessoas, né, cidadãos, que vão viver no senso comum 
praticamente por todo a sua existência, ele não vai ter aquela visão de 
enxergar o como a sociologia consegue que ele veja, ou pelo menos que a 
gente  tenta ( P3). 
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Muito importante para Desenvolvimento critico dos nossos educandos. Sem 
ela, deverá ocorrer uma falta de análise crítica das coisas que ocorrem 
atualmente (P4).  
 
Negativo, visto que torna a disciplina “ descartável”. Prejudicando o 
desenvolvimento científico (P5). 
 
A sociologia deve permanecer no currículo, pois seus conteúdos estão 
diretamente associado a realidade. Também, o professor deve saber 
direcionar os conteúdos para a realidade local, para que os alunos se 
identifiquem no que está sendo trabalhado e possam utilizar no cotidiano 
(P6). 
 
A grosso modo o desejo de tornar os futuros eleitores cordeirinhos (P7). 
 
Desinteresse e desleixo pelo que é público e de todos (P8). 
 
A sociologia tem relevante função na educação para a cidadania e para a 
fundação da democracia. Retirá-la do currículo é tornar o cidadão um mero 
executor de tarefas (P12). 
Perde-se a credibilidade da disciplina, impede a formação crítica, cidadã, 
valorizando-se mais a tecnicidade (P13). 
 
A dificuldade de reconhecimento da necessidade dessa disciplina no currículo 
escolar independente do viés político. Compreender a necessidade da 
disciplina como formadora de um cidadão integral (P15).  

Percebe-se, portanto, que a implicância da oscilação da Sociologia como 

disciplina está na deficiência de um pensamento crítico na sociedade, sendo relatada 

por um percentual alto de professores. Fica claro que, segundo eles, esses são os 

impactos das idas e vindas da Sociologia na sociedade. Com uma sociedade sem 

Sociologia, as pessoas não teriam a possibilidade de pensar de uma forma crítica, 

sistematizada e questionadora, ficando a mercê das decisões de determinados 

governantes e produzindo uma massa de indivíduos alienados, apenas para exercer 

seu trabalho sem possibilidades de exercer sua cidadania na plenitude e contribuir 

com a transformação social. Mota (2005, p. 99) comenta sobre essa transformação 

na sociedade, por meio, do pensamento crítico e da formação cidadã.  

Justificar a sociologia em virtude da formação para a crítica e para a cidadania 
pressupõe preparar os jovens para “um depois”; eles precisam aprender 
certos conteúdos para um dia exercer essas condições. [...] A sociologia é 
também associada à formação para a crítica [...] Esta enquanto um 
posicionamento frente à realidade social tendo como horizonte a 
transformação social. [...] a sociologia é imediatamente vinculada à 
transformação social e pessoal.  

Diante disso, se torna nítido que a Sociologia é fundamental para a 

transformação da sociedade, para o desenvolvimento do pensamento crítico e 

exercício pleno da cidadania. Nesse direcionamento, com as idas e vindas no 
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currículo, isso pode interferir na percepção das pessoas em coletividade, e quando as 

pessoas são desprovidas desse tipo de conhecimento a sociedade tende a retroceder 

e ser comandada por classes dominantes. 

Alguns professores, responderam que os impactos da ida e vinda da 

Sociologia, como componente curricular no âmbito social, acontecem de acordo com 

cada sociedade e seu período histórico. Vamos ver suas respostas: 

Se veja só, quando a gente hoje do mundo moderno né o Brasil de hoje por 
exemplo em que a superficialidade é mentira tomou o lugar da verdade que 
alguns não acreditam e voltam a debater que a Terra é plana você veja só 
mais esse meu Deus do céu né que faltou no caminho onde que é de errou 
como humano,  ou como educador Como a educação né como construção 
do conhecimento na história do Brasil, sabe que no Brasil quase 3% de 
pessoas que acreditam que a Terra é plana né então você vê onde que nós 
erramos onde que como que a gente não conseguiu fazer da ciência algo 
importante da vida dos humanos né. Apesar que as pessoas que eu tenho 
um celular  na mão toda hora e não percebe isso né então esse vai-e-vem da 
Sociologia na verdade é uma representação do vai e vem da sociedade,  
dessa sociedade  que vai e vem que uma hora  é Digamos que valoriza a 
educação outra hora não me valoriza mais uma hora diz que a ligação que 
seja completo de ser plena mas outra hora existe  Caça às Bruxas né, na 
tentativa de lei de mordaça de não sei o quê então você percebe assim que 
existe esse Vai  e vem de disciplinas dentro dos currículos né,  é uma é uma 
coisa assim que é natural e a gente quiser continuar brigando até chegar o 
momento em outros lugares do mundo por dentro que a gente conhece tudo 
isso vai passar isso é passado já tá tudo isso a gente foi observar  no fundo 
no fundo desde quando a gente  constrói educação brasileira constroem 
mesmo? Com leis com regras com normas é a partir de 1988 com  a 
constituição cidadã democrática que nós brigamos 80/1998 nós ainda não 
passamos  cem anos com a ideia, de fazer tudo isso né então nós estamos 
aí estamos ainda a nascer né uma ideia de educação que contempla essas 
disciplinas humanas estamos aí com a BNCC tudo isso tentando tirar essas 
disciplinas, acabar com essas disciplinas. E então nós temos aí esse vai e 
vem precisaria a gente fazer uma análise mais profunda né de tudo isso ainda 
vivemos com resquícios da ditadura militar que matou nessas disciplinas tá 
então a gente sempre teve esse alto e baixo né na história do Brasil sobre 
essa questão da da sociologia da filosofia essas disciplinas ai. E agora tem 
outros ataques né tem outros ataques que novamente coloca em risco essas 
disciplinas (P1). 
 
A instabilidade marca a trajetória devido a isso e somado a pragmaticidade 
do mundo a disciplina passa a ser vista como pouco funcional (P9). 
 
Como eu registrei acima eu nunca fui afetado. Sempre a grade contemplou a 
disciplina. Mas a partir de 2020, mudanças irá ocorrer. O estado está 
priorizando um tempo para o ensino técnico e particularmente eu acredito que 
as ciências humanas serão afetadas (P11). 
 
Acho que a sociologia, direta ela deve ser a mesma coisa que biologia no 
currículo escolar, então a pessoa que, sei lá, tem pensamento fascistas não 
vai escolher, sabe. Então acho, que seja importante rever isso, permitir que o 
aluno, escolha o que vai escolher o que ele vai aprender, porque ele vai ficar 
fechado na caixinha dele, sabe, fica na caixinha dele, e igual as pessoas que 
estão querendo falar que esses tempos atrás, que a educação em casa. Não! 
mas é justamente pra sair da caixinha da casa, tem educação pública 
obrigatória, sabe. Então, eu acho importante, e que nenhuma disciplina 
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deveria sair, pelo contrário, devia de agregar mais, ter mais disciplinas, e 
horário mais, hora aula, já está ruim assim, imagina se sair (P16). 

Percebe-se que os impactos na sociedade, decorrentes das idas e vindas da 

Sociologia no currículo, são impactantes de acordo com o tempo e o contexto social 

nos quais estão aqueles indivíduos. Analisando o processo da inserção da Sociologia, 

é o que aconteceu durante toda a sua trajetória nos currículos escolares brasileiros, 

de acordo com cada governo e seus interesses, a disciplina era ou não inserida no 

currículo escolar e assim interferindo no conhecimento sociológico daqueles 

indivíduos. Jinkings (2013, p. 109) fala sobre a sociologia nesse contexto:  

[...] a trajetória de institucionalização da Sociologia e sua constituição como 
disciplina cientifica, acadêmica e escolar no Brasil. Especialmente no que diz 
respeito à definição do lugar da disciplina no sistema escolar, ela ocorre 
historicamente pela correlação de forças sociais em cada período de 
formação e consolidação do capitalismo no país. Os interesses dos grupos e 
frações de classe dominantes na sociedade brasileira, em cada época 
histórica, em grande medida foram definidores de sua presença disciplinar.  

Nesse sentido, Lima (2017, p. 30) fala sobre esses diferentes momentos 

históricos da sociologia no currículo escolar.  

[...] diferentes momentos e de distintas perspectivas, discutem a relação da 
Sociologia com diferentes tipos de projetos políticos de sociedade. [...] de 
acordo com cada momento, foram: para realizar a modernidade, para instruir 
um padrão de comportamento cívico, para capacitar para o exercício da 
cidadania e/ou da democracia.  

Diante da percepção dos professores da Coordenadoria e dos autores Jinkings 

(2013) e Lima (2017), os impactos das idas e vidas na sociologia na sociedade, estão 

atrelados aos momentos históricos de cada conjuntura social, mediante os interesses 

dos grupos dominantes e políticos de cada contexto social. Percebe-se que a 

Sociologia, enquanto disciplina é direcionada para a relação de interesses, pois é 

influente sobre os indivíduos em sociedade, por intermédio do conhecimento 

sociológico.  

3.4.2 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e sua implicância na Sociologia 

Como já foi mencionado, a inserção, ou exclusão da Sociologia no currículo 

escolar é resultante do contexto atual em que vive a sociedade, sobre o domínio das 

classes políticas e dominantes.  
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Diante disso, referente ao contexto atual, Ferreira e Santana (2018, p. 41) falam 

que: “A conjuntura política brasileira está marcada pelo avanço de uma agenda 

conservadora que tem provocado reflexos em diversos âmbitos da sociedade, 

atingindo inclusive a educação”. Nesse direcionamento, novas reformas educacionais 

são implantadas. Morais (2017, p.05-06) argumenta: 

[...] através da lei é a n.13.415/07 de 16 de Fevereiro de 2017 instituiu a 
Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral que, dentre as suas medidas, altera a Lei n.9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, retirando a obrigatoriedade de Sociologia, Artes, Filosofia e 
Educação Física do Ensino Médio e colocando itinerários formativos com 
ênfase em áreas de conhecimento, a saber: Linguagens; Matemática; 
Ciências da natureza; Ciências humanas; e a formação técnica e 
profissional.[...] o Ensino da Sociologia passa a compor o itinerário das 
ciências humanas e segue as orientações da Base Nacional Comum 
Curricular referente ao Ensino Médio, que inclui os estudos e práticas de 
Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia, entretanto, deixam lacunas no 
seu entendimento e interpretações.  

Nesse direcionamento apresenta-se a BNCC, com a perspectiva de mudar os 

caminhos da educação, fazendo com que algumas disciplinas não sejam mais 

obrigatórias, que é a condição da Sociologia, mas trazendo um ensino técnico. 

Ferreira e Santana (2018, p. 45-46) ressaltam: 

A relação entre a reforma e a BNCC para o ensino médio consiste no fato de 
o novo ensino médio precisar dessa base nacional para apontar a diretriz do 
que se espera ser estudado. [...] estados, municípios e a rede privada 
deverão reelaborar os seus currículos. Futuramente, provavelmente depois 
de 2020, também o ENEM precisará ser remodelado. O texto da Base segue 
a reconfiguração do ensino médio apregoada pela reforma, separando o 
ensino por áreas (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e 
Matemática), além de indicar apenas português e matemática como 
disciplinas obrigatórias nos três anos.[...] Com relação ao aumento de carga 
horária do ensino médio, apenas 1.800 horas serão destinadas aos conteúdo 
das disciplinas obrigatórias, encaixadas dentro das áreas definidas pela 
BNCC. As demais 1.200 horas serão destinadas ao caminho escolhido pelo 
estudante dentre os itinerários disponíveis, sendo cinco eixos formativos: 
linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação 
técnica e profissional. 

O estudante do ensino médio, deve concluir as 1.800 horas obrigatórias, e a 

partir dessa carga horaria concluída, escolher quais serão os itinerantes de seu 

interesse para continuar seus estudos. Com base nessa transformação curricular, foi 

questionado aos professores de Sociologia da Coordenadoria Regional de Educação 

de Canoinhas, quais são as implicâncias que a BNCC pode trazer para o ensino da 

Sociologia na Coordenadoria. As suas respostas podem ser classificadas em três 
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categorias: implicância negativa, alunos sem condição de escolha e a BNCC fora da 

realidade educacional.  

3.4.2.1 Implicância negativa 

De acordo com os professores da Coordenadoria, a BNCC tem uma implicância 

negativa no ensino da Sociologia, pois torna a disciplina não obrigatória, deixando a 

escolha do Estado incluí-la nas escolas e do aluno escolher estudá-la ou não.  

É uma discussão ampla, poucas linhas não são o suficiente. Mas, é 
importante analisar esta questão, pois os alunos já não acreditam na 
disciplina sendo “obrigatória” quiçá sendo optativa. Preocupante essa “não 
valorização” das ciências humanas no geral. Uma sociedade apenas como 
“mais um tijolo no murro” sem autonomia, emancipação, um produto (P2). 
 
Eu acho que é algo preocupante, porque é uma coisa assim o aluno não tem 
aquela afinidade, ele já não vai querer ficar, escolher a disciplina de 
sociologia, porque tem que ler, ter uma leitura, tem que ter um diálogo, uma 
rescrita ou escrita de uma produção textual. Eu vejo, como uma coisa meio 
complicada, talvez deveria se repensar, essa questão optativa, deveríamos 
deixar ao menos uma aula, que seja, no caso como tem hoje, uma na terceira, 
duas na segunda, e duas na primeira, pelo menos deixar uma aula, pelo 
menos ele terá que frequentar aula de sociologia não deixar há, ele vai 
escolher, se ele ver que aquilo para ele não tem relevância, ele vai acabar 
saindo, ele vai acabar não quero fazer, sabe que tudo o que a gente não é 
obrigado a fazer a gente não faz. Eu acho que é uma coisa bem crítica   e 
deve ser repensado sobre essa questão (P3). 
 
Vejo como ruim. Visto que muitas vezes as disciplinas de Filosofia e 
Sociologia na linguagem de muitos deve ficar em segundo plano, por não ser 
importante como matemática e L.P. por exemplo (P5).  
 
Como nem todos “gostam” desta disciplina ou até mesmo do professor, pode 
ser que alguns não escolham cursar esta disciplina. Levando em conta que a 
sociologia estuda a sociedade e tudo que nela ocorre, acredito que deve 
permanecer como obrigatória nos 3 anos do médio (P6). 
 
Acredito que sim (P11). 
 
Acredito que é inviável. Os alunos optariam pela área das exatas, mas 
estariam deixando de exercer seu papel de cidadão diante das relações 
sociais que estabelecem, haveriam graves problemas a enfrentar (P13). 

Percebe-se um olhar negativo e preocupante desses professores em relação à 

BNCC, uma vez que se perde a autonomia da disciplina, sua possibilidade de inserção 

em todas as turmas em todos os municípios. A partir do momento no qual existe o 

fator da escolha, fica a critério de cada interessado, seja pelo do aluno, ou pelos 

governantes escolherem a disciplina para ser lecionada em sala de aula. Ferreira e 

Santana (2018, p. 46-47) complementam:   
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A flexibilização é da oferta a ser definida pelas escolas e sistemas educativos 
e não de construção de itinerários de formação dos estudantes, a partir dos 
seus interesses e aspirações em suas escolas e municípios. [...] O ponto 
central a ser ressaltado é que, conforme a nova Lei, não há obrigatoriedade 
de oferta de todos os eixos formativos pelas escolas, ficando a cargo de cada 
instituição definir quais efetivamente serão oferecidos aos estudantes.  

Além do ensino da Sociologia estar em situação de desaparecimento, pelas 

questões de escolhas, a formação integral dos alunos também está em desvantagem. 

Haja vista que serão oportunizadas pelas instituições itinerários relevantes e possíveis 

para a implantação de acordo com os professores disponíveis. E como já citado nessa 

pesquisa, a disciplina de Sociologia conta com poucos professores efetivos e 

habilitados na área e em atuação em comparação com as demais disciplinas.  

3.4.2.2 Alunos sem condição de escolha 

Outra característica mencionada por alguns professores, foi a questão de que 

muitos alunos ainda não teriam condições de escolher o que querem estudar.  

Adolescentes que mal sabem se vestir/ ter em mãos escolhas tão 
significantes para seu futuro (P7). 
 
Eles não têm plena consciência para escolher devido suas dúvidas (P14). 
 
Acredito que o jovem não tem maturidade para tal escolha, pois a maioria não 
sabe seu futuro profissional. Não é interessante na perspectiva do governo 
cidadãos críticos e ativos socialmente (P15). 
 
Acho que a sociologia, direta ela deve ser a mesma coisa que biologia no 
currículo escolar, então a pessoa que, sei lá, tem pensamento fascistas não 
vai escolher, sabe. Então acho, que seja importante rever isso, permitir que o 
aluno, escolha o que vai escolher o que ele vai aprender, porque ele vai ficar 
fechado na caixinha dele, sabe, fica na caixinha dele, e igual as pessoas que 
estão querendo falar que esses tempos atrás, que a educação em casa. Não! 
Mas é justamente para sair da caixinha da casa, tem educação pública 
obrigatória, sabe. Então, eu acho importante, e que nenhuma disciplina 
deveria sair, pelo contrário, devia de agregar mais, ter mais disciplinas, e 
horário mais, hora aula, já está ruim assim, imagina se sair (P16).  

Vê-se na perspectiva desses professores, que seus alunos ainda não estão em 

plenas condições de escolher o que estudar. Fator, que pode ser decorrente da 

imaturidade, falta de conhecimento e responsabilidade com a formação cidadã. 

Consequentemente, na visão desses professores, essa possibilidade de escolha, que 

a BNCC irá oportunizar ao aluno, é preocupante para o ensino da Sociologia, seja 

pela questão do não hábito da leitura dos alunos, pelo fato desses estudantes não 

terem a devida preocupação com o entendimento das relações sociais ou pela busca 

na formação técnica para sua inserção no mercado de trabalho.  
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3.4.2.3 BNCC fora da realidade educacional 

Uma outra característica mencionada por alguns professores foi que a proposta 

da BNCC do ensino médio está fora da possibilidade de inserção, não condizendo 

com realidade atual da educação no país.  

Primeiro eu duvido que o aluno vai poder escolher porque eu duvido que na 
organização atual da educação brasileira, se consigo fazer isso e se quiserem 
a destruição por que escolher o que? Eu sempre perguntei, por exemplo o 
Cid vai trabalhar as áreas de matemática por exemplo de todas as outras 
áreas vai para onde?  Os alunos daqui vão para onde que eles vão conseguir 
construir todas as escolas cada escola trabalha em uma área separada daí 
então o aluno vai sair daqui de Porto União vai aonde é um lá no bairro vai 
então eu ainda não consegui entender como que eu vou fazer isso e duvido 
que vão fazer isso né porque eu acho que não vai dar certas áreas de 
humanas aí na escola literária semana vai ter sociologia e filosofia histórias 
essas questões né.  Mas como que vão fazer isso é efetivamente eu às vezes. 
Imagino que esse pessoal sonha demais né sonha demais eu acho que não 
dava certo agora. Eu acreditaria numa educação eu sempre digo assim eles 
copiam tanto de outros países, porque não copiam as coisas boas?  Quando 
copiam, ainda copiam mal né. Eu acho assim que é horrível né porque eles 
não fazem as escolas com salas de aula de laboratório para cada disciplina 
poder trabalhar, por exemplo se estivesse em uma aula de sociologia que 
tivesse dentro da sala de aula todos os materiais necessários os professores 
que mudaram de sala seriam os alunos mudariam de sala né.  Como nas 
escolas norte americanas na Europa e na Ásia né. Então Ali seria o 
laboratório você poderia preparar todo seu material tudo no esquema para 
dar uma aula totalmente diferenciado, uma aula  então moderna do jeito que 
eles querem mas não nós estamos aqui com um quadro negro, giz, caindo 
aos pedaços descascando da parede de sala de aula sem piso faltando 
Funcionários das escolas sabe então é como é que você quer passar fazer 
essa passagem? A  passagem eu digo sempre assim alguns países, por 
exemplo: Finlândia, Noruega, eles levaram 30 anos fazendo a passagem né 
alguns menos 20,  25 mas a passagem Educação não é só você colocar no 
papel um projeto é a estrutura da escola é a estrutura da escola estrutura de 
quem vai trabalhar naquela escola é a estrutura  do professor do dos 
funcionários se você tem que criar uma estrutura, não é do dia para noite é 
uma lei aprovada que faz é um processo e por isso não pode ser política de 
governo tem que ser política de estado. Por que o processo é um processo 
de 20 anos, por vários governos, então  a educação é pensada no Brasil que 
eu digo assim é uma brincadeira para os cara tomar uma cervejinha no bar e 
pensam  educação e vamos fazer então a BNCC, por exemplo a nova BNCC,  
tem muitas restrições com relação a ela com relação às disciplinas não só de  
sociologia, Filosofia mas com toda essas disciplinas, ela parece que é uma 
coisa pesada para um país que tem as melhores escolas do mundo não é 
verdade isso não é verdade tem que pensar a educação como um todo ( P1). 
  
 A própria BNCC não sabe onde quer chegar. As mudanças constantes 
demostram que o projeto de reforma do ensino médio não é algo pensado, 
analisado, maduro e responsável (P12).  

Os professores de Sociologia da Coordenadoria fazem uma crítica à 

organização das propostas da BNCC, além de apresentarem sua inviabilidade para 

implementação. De acordo com esses professores, a BNCC é algo que não foi 

pensada de acordo com a situação atual do Brasil, deixando muitas ações que estão 
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escritas no documento sem possibilidades de execução. Nesse contexto, Ferreira e 

Santana (2018, p. 44-46-47) apresentam os principais empecilhos para a implantação 

de novo ensino médio: 

Se a ideia da reforma de ampliar  o  ensino médio das atuais 2.400 horas para 
3 mil horas parece interessante num primeiro momento, a grande incógnita 
reside na inviabilidade de sua aplicação  na rede pública sem que haja 
financiamento estatal de peso, a considerar a redução de investimentos 
imposta pelo atual governo[...]apelidada de “PEC do Teto dos Gastos”, que 
virou lei e acabou com a vinculação obrigatória de recursos para diversas 
áreas sociais, inviabilizando o aumento de financiamento da educação 
pública por vinte anos.[...] Observando os problemas de infraestrutura da 
maioria das escolas públicas, somos levados a imaginar que muitos serão os 
obstáculos para que as escolas ofereçam todos os itinerários formativos.[...] 
[...]  Há um risco real de que os sistemas educativos não ofereçam itinerários 
nas áreas em que há pouca disponibilidade de professores. Se isso 
efetivamente acontecer, jovens da rede pública encontrar-se-ão diante da 
falsa possibilidade de escolha, ao invés de uma ampliação caracterizando 
uma lógica dual segundo a qual uma oferta de ensino sem igualdade de 
condições poderá acentuar ainda mais as disparidades educacionais do país. 
[...] Devido à ausência de professores de todos os itinerários formativos na 
rede pública, esse sistema poderá ser levado a priorizar a “formação técnica 
e profissional”.  

Tanto na percepção dos professores como também de Ferreira e Santana, fica 

explícito a impossibilidade da implantação proposta pela BNCC, e muitas são as 

causas que impossibilitam esse novo modelo de ensino no país. Fica claro, que os 

professores de Sociologia da Coordenadoria não concordam com a nova proposta da 

BNCC, e entendem que ela irá implicar negativamente no ensino da Sociologia, 

podendo a disciplina ser eliminada nos municípios, por conta da autonomia que o 

estado tem em implantar as disciplinas, algo que pode ser feito com base nas 

disciplinas com maiores números de professores efetivos, que não é o caso dos 

professores da Sociologia.  

Outro aspecto mencionado, é a ausência de condição dos alunos escolherem 

o que estudar, se isso acontecer. De acordo com esses professores, esses alunos 

não têm nenhuma condição para escolher o que pretendem estudar por questões de 

imaturidade e falta de responsabilidade social.  

Além dos alunos não terem condições para escolher o que estudar, também foi 

criticado por alguns professores a proposta da BNCC, sendo apontando a sua 

inviabilidade de implantação. Segundo esses professores, a atual situação da 

educação não oferece condições para um trabalho adequado, quem dirá um ensino 

em período integral, aonde os investimentos serão maiores. Levando em 

consideração que essa proposta não condiz com a realidade da educação hoje.  
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Diante de todos os apontamentos realizados pelos entrevistados, é visível a 

não aceitação da BNCC, e sua implementação implicará de uma forma negativa, 

gerando um retrocesso no ensino da Sociologia na educação básica. Além da 

negação da formação do pensamento crítico e da formação cidadã, enaltecendo a 

formação técnica.   

3.4.3 Contribuição da Sociologia para o currículo  

Quando indagados os professores, sobre a contribuição da Sociologia, foi 

direcionada para a currículo do aluno. Nesse aspecto, com o intuito em compreender 

como a Sociologia, enquanto disciplina pode contribuir na formação desse aluno, Melo 

(2014, p. 03) salienta: 

A educação de nível médio, por sua vez, é a etapa final da educação básica 
e apresenta como meta a preparação básica para o trabalho e para o 
exercício da cidadania pelo educando, além de aprimorá-lo como pessoa 
humana através de uma formação ética e da promoção da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico. 

O ensino médio, traz uma oportunidade para os alunos, em oferecer condições 

para uma formação sólida e preparatória para a vivência em sociedade. A Sociologia, 

proporciona essa formação essencial, com base na promoção do conhecimento 

sociológico. Nesse sentido, Branquinho e Freitas (2011, p. 02) falam sobre o papel da 

Sociologia nesse contexto.  

[...] sociologia na educação contemporânea está diretamente ligado à forma 
como a sociedade constrói a partir do pensamento crítico a sua percepção do 
mundo que a circunda, selecionando, transmitindo, distribuindo e avaliando 
os saberes, direcionados ao desenvolvimento humano, libertando-o das 
amarras estabelecidas pelo senso comum.  

Com base naquilo que se apreende na escola, refletir-se-á na vida em 

sociedade, sendo o propósito da Sociologia no currículo escolar, trabalhar com 

temáticas, que façam o aluno pensar e desnaturalizar seus conceitos do senso 

comum. Conceitos, que serão utilizando para transformar a sociedade e entender as 

complexidades das relações sociais, estabelecidas pela sociedade em que esse aluno 

está inserido.  

Com um viés para a transformação social, exercício da cidadania na resolução 

de conflitos existentes no cotidiano dos indivíduos. Lima (2007, p. 29) salienta “Os 

currículos oficiais [...] vinculam a Sociologia a um projeto educacional voltado 
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especialmente para a cidadania, entendida, de maneira ampla, como direito e dever 

de participar da organização, construção e transformação da sociedade.  

Seguindo essa direção, foi perguntado aos professores de Sociologia, sobre 

como é a condição da Sociologia no currículo dos alunos. Isto foi realizado, buscando 

compreender se na concepção deles a disciplina está contribuindo com a formação 

para a vida em sociedade. Segundo os professores, a Sociologia é considerada 

necessária para essa formação, por meio, dos conteúdos abordados em suas aulas.  

A maioria dos professores da Coordenadoria, relataram a importância e a 

necessidade da Sociologia no currículo dos alunos. Todas as disciplinas são 

importantes para a formação, toda via, quem vai dar o suporte e a bagagem para viver 

em sociedade é a Sociologia, por meio, dos conhecimentos sociológicos produzidos 

na escola.  

Essencial! De forma, a trazer uma formação ampla com contexto social, 
político e sociológico (P2). 
 
Olha, eu vejo assim uma forma de, é, enaltecer esse currículo, porque a partir 
do momento em que se tem as bases que são chamadas, disciplinas bases, 
você tem outras disciplinas, entre elas a sociologia, que consegue enriquecer 
o conhecimento dos alunos né, eu acho que é uma coisa interessantíssima, 
porque na verdade, olha o que é enriquecer um currículo? É você dar a mais, 
um potencial a mais para o teu aluno, para que ele possa sair da escola 
visualizando um mundo diferente e que ele possa, há eu tenho objetivo de 
fazer tal coisa, eu tenho a visão de que eu quero, me graduar lá, em tal 
formação, eu quero partir para outra vida, vamos dizer assim, né. E o currículo 
ele enriquece por causa disso, porque a sociologia ela consegue passar para 
o aluno, que o aluno pode ser melhor do que aquilo que ele só vê, durante 
todo o seu tempo de escola, ele pode ser uma pessoa que possa transformar 
e nessa transformação ele pode trazer benefício para outras pessoas (P3).  
 
Mais que necessária, instrumento de emancipação política, social e 
econômica do indivíduo de luta contra as hegemonias políticas culturais (P4). 
O currículo deve ser pensado de forma dinâmica, aberta e inovadora. A 
sociologia permite que o docente organize seu projeto de trabalho de forma 
organizada e dinâmica. Ainda é importante destacar a compreensão critico 
social (realidade social) que a sociologia oferece (P5). 
 
Fundamental, uma vez que o capitalismo o conduziu ao individualismo, porém 
somos sociais, e a vida só tem sentido com a presença do outro (P8). 
 
Principalmente, pela capacidade que a mesma possui de provocar o aluno a 
pensar e refletir para além da média, em relação a realidade social, formando 
cidadãos críticos e autônomos no pensamento social (P10). 
 
Muito importante “ tempo estranhos os que vivemos hoje” mais do que nunca 
se faz necessário o pensar sociológico (P11). 
 
Fundamental. Pelos motivos já defendidos. Consciência crítica, participação 
social, conhecimento dos modos de produção, luta por direitos e ciência dos 
deveres (P12). 
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De acordo com os relatos dos professores, a Sociologia está preparando esses 

alunos para viverem em sociedade, relacionando os diversos conteúdos da disciplina 

com a prática diária. Isto se deve ao fato de que é uma disciplina fundamental e 

importante no processo de formação dos alunos do ensino médio.  

Proporcionando o suporte para o desenvolvimento do pensamento crítico, da 

formação cidadã, preparando para o mercado de trabalho, direcionando os principais 

acontecimentos atuais, dialogando com seus alunos sobre seu papéis na sociedade, 

apresentando a função das instituições sociais na vida dos indivíduos, mostrando as 

questões que norteiam a vida política, as relações de poder, partidos políticos, 

questões culturais e ideológicas, concepções de sociólogos clássicos e 

contemporâneos e diversas outros posicionamentos que contemplam a vida em 

coletividade.  

Nesse direcionamento, os autores Mocelin e Raizer (2014, p. 121) apresentam 

em sua pesquisa, realizada no Estado do Rio Grande do Sul, com professores de 

Sociologia, a questão sobre a objetividade da disciplina no currículo escolar e sua 

finalidade pedagógica.   

[...] a maior parte dos professores respondentes (63%) acredita que o 
principal objetivo da sociologia é o desenvolvimento da reflexão do aluno 
sobre questões sociais; 16% deles apontam como principal objetivo o 
desenvolvimento da cidadania e o respeito às diferenças, seguindo por 12% 
que apontam o engajamento do aluno com questões de ordem pública, e 7% 
a revelação de processos de dominação e opressão.  

Comparando as repostas dos professores da Coordenadoria com as da 

pesquisa realizada por Mocelin e Raizer (2014), é nítido que a sociologia vem 

contribuindo com a formação do aluno para sua vivência em sociedade, com base em 

seu currículo. O currículo, é um suporte importante nessa formação, pois o que se 

estuda na escola será influente na vida desse aluno. No caso, os conteúdos 

abordados pelos professores de Sociologia, contribuem com essa influência, sendo 

fundamentais na construção do processo formativo e cidadão.  

3.4.4 O que é cidadania?  

O conceito de cidadania é utilizado na disciplina de Sociologia, seja pelo fato 

de estar atualmente atrelado a uma das funções do conhecimento sociológico, que 

seria formação cidadã para o exercício pleno da cidadania, ou como conteúdo do 

entendimento dos direitos e deveres, algo que está direcionado ao pensamento crítico 
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de uma sociedade. Mota (2005, p. 96) salienta “De um modo geral, defensores do 

retorno da sociologia aos programas curriculares argumentam sua importância em 

razão de uma formação para a crítica e para a cidadania. Percebe-se a importância 

desse conceito nos estudos sociológicos, para o exercício das relações sociais”.  

Nesse viés, o que é cidadania?  Resês (2007, p. 191) comenta: “a cidadania é 

o cotidiano, pois a vida cotidiana é a vida de todo o homem. Toda a ação do homem 

está ligada ao cotidiano, mesmo as ações políticas e sociais”. Melo (2016, p. 339), 

salienta:  

[...] cidadania tem origem dupla, expressando na vertente grega o direito e a 
capacidade de participação direta nos destinos da coletividade e na acepção 
latina, o vínculo de dependência jurídica entre o indivíduo e o Estado. [...] a 
cidadania avançou de sua dimensão civil para a conquista popular de direitos 
políticos e sociais.  

Mota (2005, p. 97) complementa:  

Entretanto, mais do que uma definição jurídica e um “conteúdo” de sala de 
aula, cidadania implica valores e práticas que envolvem o cotidiano das 
pessoas. Esses valores e práticas fundamentam-se e constroem-se em uma 
moralidade, cuja natureza é sempre historicamente condicionada.  

A cidadania está atrelada ao coletivo, com um direcionamento para a relações 

que acontecem no cotidiano das pessoas, para a organização da sociedade, o 

convívio social, a transformação da coletividade, a interação social e a socialização 

das pessoas no meio em que estão inseridas. Exercer a cidadania, é a vivência em 

sociedade, com base nas regras estabelecidas, com base nos direitos e deveres 

sociais, para o desenvolvimento pleno da coletividade.  

Nesse aspecto, estudar a cidadania é importante, por conta do entendimento 

dos indivíduos em sociedade, interligados a seus comportamentos e manifestações 

coletivas e individuais que acontecem em seu contexto social. No que cabe a essa 

questão, quando perguntado aos professores da Coordenadoria, duas características 

foram apresentadas para explicar o conceito de cidadania: participar da sociedade e 

exercer direitos e deveres.  

3.4.4.1 Participar da sociedade  

Uma das características mencionadas pelos professores, referente ao conceito 

do que é cidadania, foi o participar da sociedade. Segundo esses professores, 

cidadania é participar e contribuir com a sociedade em todos os segmentos sociais.  
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Cidadania não é só participar, mais é participar com qualidade para você 
saber o que você busca o que você procura aonde você quer ir é cidadania  
é isso, e sociologia  e preparar esse cidadão para participar da sociedade 
com qualidade com  argumentação com análise da realidade (P1). 
 
Exercer a capacidade crítica, autônoma de interagir em sociedade. Ser 
cidadão é ser político! É ser sujeito da sua história, com consciência de 
classe, histórica, política e social. É saber conviver em sociedade, cidadania 
é um exercício constante, e está relacionado com a formação desse sujeito 
na escola e em casa. Sua socialização primaria e secundária. E a Sociologia, 
filosofia são fundamentais na construção do sujeito político e cidadão, que 
compreende seu EU no mundo. O cidadão é aquele que não é o “ Analfabeto 
político” como no poema de Brecht. Se interessar pelo mundo e pelo contexto 
social em que vive (P2). 
 
Olha, nos dias de hoje palavra complicada, né, porque o que a gente vê muito, 
hoje cidadania a tal ponto que está escasso, vejo dessa forma, né. Porque as 
pessoas não tem, mais no sentido de se interessar é, pelo ver os direitos das 
outras pessoas, de tentar entender, o porquê que aquela pessoa, vive em 
determinada situação, né. A cidadania então é aquela questão assim, porque 
nós devemos ser cidadãos? Nós devemos ser cidadãos, para nós podermos 
fazer com que a sociedade evolua, através da nossa cidadania, eu como 
cidadão, não é só aquela parte de não devo jogar o papel no chão, lógico que 
não deve, não deve nunca, há eu não devo estragar o patrimônio público, 
lógico também não, mas eu vejo que a cidadania, vai muito além disso, ela 
vai a busca de transformar o cidadão, né uma pessoa um cidadão, que ele se 
reconheça como cidadão e que ele reconheça os outros como cidadão, né. 
Fazendo parte da sociedade, como um todo, eu vejo que se nós não se 
conscientizarmos, no Brasil no caso de que a cidadania está envolvendo 
todas as pessoas né, que não é exclusiva de uma ou outra, ou algumas 
classes da sociedade,  nós não vamos chegar a lugar nenhum, infelizmente 
nós vamos continuar nessa mesmice que nós estamos vivendo uma mesmice 
redundante, né, se fala cidadania mais em prática se coloca o que as pessoas 
enxergarem, hoje eu sou um cidadão, então como cidadão eu vou fazer isso 
evoluir a minha intenção é que o Brasil chegue, falando em sociedade 
brasileira nos patamares maiores e ser reconhecida internacionalmente e ser 
reconhecido mundialmente, em um país em que as pessoas valorizam a sua 
cidadania e pratiquem a cidadania (P3). 
 
É ser integrante do seu caráter no meio onde vive (P8). 
 
Ter consciência acima de tudo, não restringindo-se apenas ao voto, mas 
sobretudo um cidadão consciente fará toda a diferença na vida em sociedade 
e na escolha de seus governantes (P11). 
 
Termo que designa o papel social de uma pessoa em relação com seus pares 
de equidade, corresponsabilidade, participação nas decisões, autonomia  e 
construção de uma sociedade justa (P12).  
 
É a participação ativa na sociedade (P15). 

Na concepção desses professores, cidadania é participar da sociedade, tendo 

um papel de agente ativo de transformação social, que promova mudanças, fazendo 

a diferença, compreendendo e valorizando seus papéis sociais, agindo com respeito, 

sendo consciente da importância das suas ações na coletividade e entendendo a 

realidade a qual faz parte.  
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De certa forma, é tudo o que os indivíduos fazem em sociedade, nas suas 

ações individuais e coletivas, pois todas estão atreladas a coletividade como um todo, 

cada ação envolve outro indivíduo e consequentemente reflete naquela sociedade. 

Nesse aspecto, o indivíduo quando nasce já começa a exercer sua cidadania, levando 

em consideração todas as suas ações sociais.  

E dentro do contexto sociológico, a disciplina de Sociologia, tem a função de 

mostrar e identificar papéis sociais, para o convívio, a interação, socialização, diálogo, 

compreensão, conhecimento e ações que orientam a vida em sociedade, na 

construção de uma realidade melhor e comprometida com todos os indivíduos.  

3.4.4.2 Direitos/Deveres 

Quando perguntado sobre o conceito de cidadania, alguns professores 

responderam, que seria a conquista de direitos e deveres e seu pleno exercício em 

sociedade.  

Significa ter consciência de ser sujeito de direitos, direito a vida, ao voto, a 
saúde, educação, moradia, enfim, direitos civis, políticos e sociais (P4). 
 
É a junção, o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo. Isto faz com que 
a pessoa seja integrante do Estado. E são justamente esses direitos que 
permitem o indivíduo intervir e usufruir de serviços do Estado (P5). 
 
Seria pelo fato de sermos cidadãos, possuirmos direitos e deveres, na 
sociedade e que precisamos trabalhar pelo bem coletivo (P6). 
 
A consciência crítica, e a capacidade racional de exercer seus direitos, 
respeitando a pluralidade e laicidade do Estado. Fazer valer seus direitos não 
por imposição, mas como necessidade de melhoria de vida (P9). 
 
É a efetiva condição do exercício dos direitos de cidadão, mediante a 
cumprimento de seus deveres (P10). 
 
É exercer plenamente a conquista diária de seus direitos, cumprir com seus 
deveres, contribuir para o melhoramento da sociedade em que vive (P13). 
 
Pessoas conscientes de seus direitos e deveres no âmbito social 
preocupados com o bem comum (P14). 
 
É o exercício dos seus direitos, de ser humano, e os deveres, se você tem 
todos os direitos, você tem as etapas dos deveres, participação política, lazer. 
É minha opinião assim (P16).  

Segundo os professores da Coordenadoria, cidadania é exercer direitos e 

deveres, além de conquistá-los na prática social. Para esses professores, a cidadania 

está atrelada a esse exercício e esta conquista, com base em direitos e deveres 

sociais, políticos e civis. Tendo consciência dos mesmos e agindo em sociedade com 
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essa visão, para o bem comum de todos os indivíduos que ali estejam inseridos, 

trabalhando e articulando na conquista de uma sociedade melhor. 

De um modo geral, em relação a questão da cidadania, percebe-se duas 

percepções diferenciadas do conceito, pelas respostas dos professores, podendo ser 

pelo fato de haver diversas formações dos professores, e pelo modo como 

compreendem o conceito de uma forma ampla.  

Quando alguns compreendem, a cidadania como toda a ação que envolve a 

participação de todos os indivíduos em sociedade, nos mais diversos segmentos, e 

outros entendem como sendo o exercício de direitos e deveres. Algo que está 

atrelado, porém com concepções diversas, pois em se tratando de um conceito 

sociológico, terá muitas concepções de acordo com as diversas fundamentações 

teóricas que norteiam o conceito.  

3.4.5 Sociologia e sua contribuição na formação cidadã 

Enquanto disciplina do ensino médio, uma das atribuições da Sociologia é 

colaborar com a formação cidadã de seus alunos, preparando para a vivência em 

sociedade, para ser um indivíduo: participante, agente de transformação social, 

cooperativo, crítico, e exercendo a sua cidadania e atuando em sua sociedade. Essas 

são algumas atribuições do indivíduo, que tem uma percepção crítica da sociedade e 

exerce seu papel enquanto cidadão. Nesse aspecto, a Sociologia é fundamental 

nesse processo. Sobral (2014, p. 01) comenta sobre essa formação cidadã na 

disciplina de Sociologia.  

Vê-se que a Sociologia surge e ressurge sempre à luz das mudanças e ideias 
que imperam na sociedade brasileira. Inicialmente a Sociologia é propulsora 
da formação de uma intelectualidade necessária a República, que por muitos 
era almejada. Ora serve para proporcionar um “molde” do cívico; ora para 
preparar o indivíduo para o processo de modernização que atravessa o país. 
Num momento é instrumento para preparar o sujeito a posicionar-se frente às 
mudanças na sociedade; noutro formar um indivíduo reflexivo, que consiga 
entender, reivindicar e participar plenamente do que é postulado hoje como 
cidadania, ou melhor dizendo, “seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho” conforme exposto na LDB/1996.  

Melo (2014, p. 05) salienta: 

Após as reformas pelas quais passou, o ensino brasileiro deixou de ser uma 
simples preparação para o ensino superior ou profissionalizante e assumiu 
um papel de responsável pela preparação para a vida, para a cidadania e 
para o prosseguimento dos estudos ou para a inserção no mercado de 
trabalho.  
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Moraes (2017, p. 02) complementa: 

Atualmente os debates sobre a Sociologia no Ensino Médio tem se 
intensificado se ampliado em um maior campo de interesse, isso se deve a 
importância da disciplina para a formação crítica e humanizadora dos alunos, 
proporcionando-lhes novas consciências e formas de compreender as 
realidades sociais nas quais estão inseridos. Além disso, a nossa legislação, 
mesmo que timidamente, tem colocado a Sociologia como fundamental para 
a formação cidadã.  

Segundo os autores, a Sociologia é importante e fundamental no processo da 

formação cidadã dos alunos de ensino médio. Sendo, essa etapa da formação, o 

momento em que os alunos irão desenvolver suas percepções da sociedade, entender 

seu papel no meio em que estão inseridos, conhecer questões direcionadas para a 

política, economia, cultura e sociedade. 

 Além do conhecimento, das relações que ocorrem na sociedade, como 

questões de: poder, classe sociais, ideologias, movimentos sociais, formas de 

governo, partidos políticos, clássicos da sociologia, sociólogos contemporâneos e 

brasileiros e entender como todo esse conhecimento sociológico está inserido em sua 

vida, e qual a forma de utilizá-los em sua prática diária. A Sociologia, enquanto 

disciplina, tem o compromisso em desenvolver no aluno o conhecimento sociológico, 

critico, sistematizado e a formação cidadã. 

Sendo assim, foi questionado aos professores de Sociologia da Coordenadoria 

Regional de Educação de Canoinhas, sobre suas concepções sobre a contribuição da 

sociologia na formação cidadã de seus alunos. Diante de seus depoimentos, foram 

classificados em duas respostas: compreensão social e exercício de direitos e 

deveres.  

3.4.5.1 Compreensão social 

Segundo alguns professores, a disciplina de Sociologia, contribui na formação 

cidadã, por meio, da compreensão da sociedade em que seus alunos estão inseridos. 

Vejamos: 

Há 100%, né os debates, o estudo da sociedade, das muitas sociedades, 
como que a sociedade evolui como que ela chega até nós, né, como que a 
gente enfrenta a sociedade que esta ai, eu acho que a sociologia é essencial 
para isso (P1). 
 
Despertando o senso crítico é uma das formas que eu vejo, porque a partir 
do momento que se desperta o senso crítico, você tem aquela noção que eu 
não devo fazer certas coisas, ou eu posso fazer certas coisas, porque está 
dentro dos meus direitos, a eu não devo fazer certas coisas porque isso não 
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é meu direito, né, eu não tenho o direito de interferir no outro, como tem 
aquela velha máxima lá que fala “o meu direito termina, quando começa o 
seu”, então as pessoas hoje em dia , elas não se importam muito em avançar 
sobres os direitos hoje, então a partir do momento em que a não, eu vou 
respeitar teu direito é teu direito, e a sociologia ela faz isso, ela abre o campo 
de visão que as pessoas não tem, sem ela eu vejo que não vai mais (P3). 
 
Primeiro dando a percepção de que o indivíduo é social e é de sua 
responsabilidade os seus e os que estão a sua volta (P8).  
 
Provocando a reflexão acerca da dinâmica social. Proporcionando a 
desnaturalização do mundo social, que é histórico e marcado pelas 
hierarquias e desigualdades (P9). 
 
Permitindo ao indivíduo a compreensão das estruturas sociais vigentes, bem 
como o desenvolvimento de uma consciência política saudável (P10).  
 
O pensar, sair das primeiras impressões. Entender que existem outros 
olhares possibilidades. Um bom professor de sociologia contribui para o bom 
desenvolvimento intelectual e político de um jovem, como o contrário também 
é perigoso (P11). 
 
Proporcionando reflexões e debates acerca de assuntos pertinentes ao 
contexto social, político, econômico, cultural. Desempenhando sua 
contribuição, seu papel, enquanto ser pertencente a tudo isso (P13). 

A partir da percepção vista acima, a Sociologia nesse processo de formação 

tem como atributo, fazer com que o aluno compreenda a realidade em que vive. Ao 

ter essa compreensão, o aluno tem a possibilidade de participar da sociedade, com 

conhecimento político, cultural, econômico e social. Participação, essa que pode vir a 

ocorrer com base em suas reflexões cotidianas, podendo ser realizadas por esse 

aluno, para o desenvolvimento e transformação da sua realidade.  

Todo esse conhecimento sociológico, faz com que o aluno desnaturalize os 

conhecimentos adquiridos no senso comum, com um viés, para a produção de um 

novo olhar, trazendo uma visão sistêmica, diferenciada, critica e cidadã. Isto, é capaz 

de fazer com que ele entenda seu papel na sociedade, sua importância e a dos demais 

indivíduos nessa coletividade. Dutra e Oliveira (2016, p. 03) comentam sobre a 

importância da Sociologia, na formação desses alunos, por intermédio das aulas no 

ensino médio.  

[...] possa tornar possível uma transformação de pensamento e recursos que 
ajude na mudança de consciência dos alunos em relação a disciplina, pois, a 
sociologia tem a grande responsabilidade de oferecer para estes a 
oportunidade de fazê-los cidadãos ativos, capazes de refletir e analisar 
criticamente o meio em que vive e as relações construídas socialmente.  

Nesses aspectos, a contribuição da Sociologia na vida dos alunos de ensino 

médio, é a preparação para enfrentar as diversas situações que ocorrem no seu 
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cotidiano. A Sociologia, está presente nesse processo formativo e para a construção 

dessa formação cidadã. Melo (2014, p.08) em seu estudo ressalta que:  

[...] considera-se a importância da Sociologia no ensino médio como disciplina 
capaz de proporcionar, a formação cidadã preconizada para esse nível de 
ensino nos documentos legais relativos a educação. Contudo, para que essa 
formação seja atingida há a premente necessidade de práticas educativas 
interdisciplinares, as quais possam aproximar os conteúdos lecionados nas 
escolas aos fatos vivenciados pelos alunos na sociedade.  

A partir das respostas dos professores da Coordenadoria e das argumentações 

dos autores, fica claro a importância que a Sociologia possui enquanto disciplina, para 

a contribuição na formação cidadã de seus alunos. Ainda, em sua defesa nos 

documentos educacionais, apresentam-na como responsável por formar os indivíduos 

para a vivência em sociedade.  

3.4.5.2 Exercício de direitos e deveres 

Alguns professores, responderam que a contribuição da Sociologia na 

formação cidadã, está atrelada a condição do aluno de ensino médio, conhecer seus 

direitos e deveres e executá-los na prática diária.  

Para que as pessoas saibam exercer seu direito de cidadão brasileiros, e que 
posam cobrar de seus representantes seus direitos civis, políticos e sociais 
(P4). 
 
Se os alunos tiverem ciência de seus direitos e deveres, saberão que somos 
importantes para a sociedade e que é preciso respeitar os outros indivíduos 
para que a sociedade funcione de forma harmônica. Assim como, ao tomar 
conhecimento dos nossos direitos, podemos ver qualquer, irregularidade e 
cobrar soluções, já que somos sujeitos ativos e podemos transformar a 
sociedade em que vivemos (P6). 
 
Mostrando para eles o que é direitos, o professor devem contar para o alunos, 
quais são seus direitos e deveres, qual é o seu direito, para eles saberem. 
Então, é importante que abre a mente (P16).  

Segundo esses professores, a contribuição da Sociologia em sala de aula e na 

formação cidadã dos alunos de ensino médio, é apresentar quais são seus direitos e 

deveres em sociedade, fazendo, com que se tenha a concepção da sua importância 

na sociedade, enquanto cidadão e exigir seus direitos na plenitude. Isto, pode ser 

evidenciado através da cobrança dos representantes políticos por seus direitos, 

fiscalizando as ações políticas e fazendo com que o Estado resolva os problemas 

públicos existentes na sociedade.  
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Percebe-se que para os professores da Coordenadoria, a Sociologia está 

contribuindo com a formação cidadã, direcionando para a compreensão da sociedade 

em que esses alunos estão inseridos. Com base, nessa compreensão, é necessário 

colaborar, transformar e organizar essa sociedade, pois é por meio, dessa 

compreensão, que o aluno desenvolve sua formação cidadã, sendo preparado para 

viver em sociedade.  

De acordo com outros professores, acontece a formação, por meio dos 

exercícios de direitos e deveres em sociedade, além da conquista por mais direitos e 

a fiscalização da sociedade civil nas questões políticas.  

3.5 POR QUE VOCÊ ESCOLHEU SER PROFESSOR DE SOCIOLOGIA? 

Ser professor é uma escolha importante, pois é uma profissão que forma as 

outras profissões. O professor, é um ser de transformação social, com uma 

responsabilidade do mundo em suas mãos. E, escolher essa profissão, requer muita 

atenção, comprometimento, responsabilidade, dedicação, conhecimento e atuação 

em sociedade. Valduga (2006, p.04) fala do significado do ser professor.  

Ser professor é aprender a conhecer seus alunos, a realidade 
socioeconômica a que pertencem, aprender a ter paciência, pois o percurso 
do aprendizado pode ser muito lento, aprender a ser profissional e humano, 
ao mesmo tempo, ouvir, a buscar novas formas de construir o conhecimento 
juntos aos alunos, aprender que não existe verdade absoluta e aprender a 
conviver com a diferença.[...] tem uma missão social, que é formar alunos 
críticos, cientes da realidade social em que vivem para que exerçam sua 
cidadania.  

A tarefa de escolher ser professor não é simples, pois exige muita 

determinação, sendo o profissional responsável pelo percurso formativo de seus 

alunos. Estando atrelado a seu exercício docente, os caminhos da sociedade, com 

base no que se é apreendido na escola, para a vivência em sociedade. Nesse sentido, 

o professor, precisa compreender seu papel social, ao escolher essa profissão, além 

disso é necessário estar perto das transformações que ocorrem na sociedade, para 

que possam compreendê-las.  

O professor, tem o papel social de contribuir com a sociedade em que está 

inserido, para tal é necessário o conhecimento de como fazer essa contribuição 

acontecer, ou seja, por meio do seu trabalho com seus alunos. Ferreira e Souza (2010, 

p.167) comentam sobre esse professor. 
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O professor deve buscar perceber como as inovações tecnológicas 
influenciam o processo de produção do conhecimento, para que, a partir daí, 
possa direcionar seus alunos no sentido de utilizá-las da maneira mais útil 
possível. Com isso, o educador conduz seus educandos a uma reflexão 
crítica e questionadora em relação à busca de informações, indo além, 
estabelecendo um processo de conversão das informações em 
conhecimento, vislumbrando cumprir o maior dos objetivos da educação, que 
está além da instrução: o aperfeiçoamento do seu humano.  

Diante disso, o professor além de ter convicção do seu papel na sociedade, e 

estar juntos às transformações sociais e tecnológicas, ele precisa compreender o 

quão complexo é a sua atividade docente. Esta exige muita paciência, afinidade, 

diálogo com alunos, pais, e demais envolvidos na escola, e cooperação com a escola 

e a sociedade. Nesse aspecto, direciona-se esse interesse para a sociedade, com o 

professor de sociologia, sendo fundamental compreender seu papel sociológico na 

formação de seus alunos. Guedes (2016, p. 10) fala sobre essa compreensão. 

Pensar sobre a proposta do ensino da disciplina de sociologia no ensino 
médio perpassa sobre a compreensão de que o professor desta disciplina 
tem sobre o que seja educação e sobre que tipo de educação planeja-se 
ensinar. [...] ser professor de sociologia no Ensino Médio é uma grande 
responsabilidade social, pois é responsabilidade do professor fomentar 
discussões e reflexões em sala acerca de questões sociais contemporâneas. 
[...] conduzir seus alunos a pensar, refletir e questionar sobre as mudanças 
sociais ocorridas no contexto social onde os mesmos estão inseridos.  

Diante da percepção da autora, o professor de Sociologia é importante na 

transformação da sociedade, com direção ao que ensinar para os seus alunos. Com 

base no que é trabalhando e estudando em sala de aula, desenvolve-se essa 

concepção de transformação social no aluno. O professor deve ser capaz de 

compreender a condição social, a qual ele está inserido no momento em que escolhe 

a docência para contribuir com a sociedade.  

Com base nessa compreensão, foi perguntado aos professores de Sociologia 

da Coordenadoria, o motivo pelo qual escolheram ser professor de Sociologia. Suas 

respostas, direcionaram-se para duas posições: sociedade melhor e entender a 

sociedade.  

3.5.1 Sociedade melhor 

A percepção de uma sociedade melhor, foi apresentado por alguns 

professores, quando explicaram o porquê da sua escolha em ser professor de 

Sociologia, Vejamos: 
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Porque  desde  quando eu era pequeno e fui entrar em uma  escola pública 
e a E aí foi difícil entrar numa escola pública difícil entrar naquela época 
porque te fazer exame e tal e a escola pública daquela época do centro da 
cidade de União da  Vitória era para elite que não era para todos,  era para 
uma elite e eu me lembro muito bem que uma  professora me  disse o quê 
que o filho de pobre quer vir fazer aqui a minha mãe era lavadeira de roupa 
para fora e a professora me disse assim que que o filho de uma lavadeira que 
vem fazendo na escola que aprender o que você tem que trabalhar com a tua 
mãe para o teu pai. E aquilo me marcou a vida toda e eu fui para a área de 
sociologia e filosofia para questionar a sociedade que fala isso né que a 
sociedade que elimina os seres humanos por que são pobres são 
trabalhadores então a minha a minha vida passou isso daí passou muito forte 
eu digo não tá errado não pode ser assim esse discurso não pode existir  na 
escola pública, por isso que eu fiz concurso e a minha vida toda, e a essa 
vontade de ser professor foi sempre voltado para isso para que a sociedade 
se ela é democrática é para todos e todos têm os mesmos direitos né então 
vai ser a minha luta é essa e vou morrer fazendo isso, por isso fui para  o 
campo da sociologia e da filosofia (P1). 
Por que faz parte do meu cotidiano escolar, e que me dá sustento, para minha 
família, e que me ajuda a promover um mundo mais justo para todos que 
fazem parte da minha vida, alunos, professores, comunidade escolar como 
um todo (P4). 
 
Porque a disciplina de sociologia me permite contribuir e fazer parte ao 
mesmo tempo da formação da cidadania. É um processo construtivo. Porque 
a sociologia permite romper conceitos tidos como naturais, buscando uma 
compreensão histórica da origem e do desenvolvimento da sociedade ao 
mesmo tempo em que propicia a abertura de possibilidades de reconstruir 
conceitos (P5). 
 
Foi a profissão que escolhi após iniciar a faculdade desta disciplina, já que 
lecionava outra disciplina. E sou professor porque gosto e acho que posso 
contribuir para que os alunos aprendam coisas boas e apliquem na sociedade 
(P6). 
 
 Devido a formação e a esperança que podemos ter uma sociedade melhor 
(P8). 
 
Minha paixão é pelas humanas. Ainda creio num mundo onde as pessoas 
possam conviver com respeito, justiça social e equidade. Sociologia é uma 
parte importante neste processo, pois dá oportunidade de ver que o mundo 
não é mera propaganda de consumo, liberdade e felicidade, sem considerar 
as responsabilidades inerentes (P12). 
 
Na tentativa de contribuir na formação de um cidadão ativo e consciente no 
meio social (P15).  

Percebe-se nos posicionamentos dos professores, que quando escolheram 

exercer a docência em Sociologia, seu intuito era que seu trabalho resultasse em uma 

sociedade melhor, capaz de se transformar, com base no conhecimento crítico, 

sistematizado, sociológico e cidadão promovido nas aulas de Sociologia. 

Esses professores têm uma visão positiva, até esperançosa, que por meio do 

seu trabalho docente a sociedade possa vir a ser melhor, sem desigualdades sociais, 

onde as pessoas compreendam seu papel na sociedade, exerçam a cidadania e 
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colaborem com o desenvolvimento e progresso do lugar onde vivem. Esses 

indivíduos, são seus alunos, que com base nas discussões e ensinamentos 

sociológicos, podem agir com essa percepção na coletividade, a partir de uma 

formação cidadã. 

Guedes (2016, p. 11), em sua pesquisa realizada com professores de 

Sociologia do município de Petrolina- PE, constatou o que esses profissionais pensam 

e esperam de seu trabalho docente, quando perguntou sobre a escolha de ser 

professor: 

[...] esses professores compreendem que o seu papel enquanto educadores 
está para além da mera transmissão de informação e conhecimento e, por 
isso, buscam possibilitar aos estudantes um modo de pensar crítico e 
reflexivo referente ao contexto social contemporâneo[...] possibilita ao aluno 
percebe-se como pessoa ativa e participativa na sociedade com potencial 
para discutir tema sociais presentes no contexto social onde está inserido. 
[....] Compreendem sua prática docente como um trabalho gratificante e 
recompensador.  

Nesse direcionamento, tanto os professores da Coordenadoria como também 

os da pesquisa de Guedes, tem a percepção que o professor de Sociologia, tem essa 

função social: que os alunos, juntamente com o professor, construam o conhecimento 

sociológico, e o utilizem em sua vida, para assim colaborarem com uma sociedade 

melhor, sendo a escolha dos professores, quando optarem pela profissão docente em 

Sociologia.  

3.5.2. Entender a sociedade  

Quando indagados sobre a escolha de ser professor de Sociologia, alguns 

professores responderam que escolheram pelo fato de ampliar o entendimento sobre 

a Sociedade em que estão inseridos.  

É, eu escolhi ser professor de sociologia primeiro, porque quando fiz 
graduação de história, sempre tive aquela vontade de entender a sociedade, 
então eu via que a primeira oportunidade que eu tive para fazer esse  curso 
de sociologia que era em ciências sociais, resolvi fazer ciências sociais 
porque eu tinha aquela intenção de como que eu posso analisar a sociedade 
tendo um olhar diferente usando a minha graduação de história, tem todo um 
contexto histórico, mas a partir de sociologia você tem a questão de uma 
visão mais abrangente uma visão teu senso crítico se torna apurado, você 
consegue visualizar as coisas muito maiores e dar passos muito maiores do 
que você dava de uma forma até  reduzida, então o curso as ciências sociais, 
me possibilitou isso, que no primeiro momento que eu tive oportunidade eu 
fui busquei e fiz, então foi a minha intenção e também para depois chegar em 
sala de aula e também trazer para os alunos que acabei de falar, abrir a visão 
e o senso crítico e que muitas vezes eles  não estavam sabendo em sala de 
aula (P3). 
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Porque gosto de pensar o ser humano, na perspectiva de suas relações, 
influências, decisões e seu impacto na vida social (P10). 

Percebe-se que a escolha desses professores, está relacionada ao conhecer 

melhor a sociedade, entender as relações sociais, as dinâmicas do homem, as 

relações culturais, políticas e econômicas que lhe rodeiam. Esse conhecimento, é 

para a compreensão da realidade social, com intuito em desenvolver com seus alunos 

na contribuição da formação cidadã. 

O entendimento da sociedade e o meio em que o aluno está inserido, contribui 

com as aulas de Sociologia. Sendo que o objeto da Sociologia é a sociedade, pode-

se utilizar a realidade desse aluno e a sociedade como um laboratório de Sociologia, 

onde aluno e professor podem trabalhar com base nas relações existentes em 

sociedade. Então, entender a sociedade é uma justificativa que envolve a questão 

pessoal do professor e a profissional, utilizando desses conhecimentos para sua 

vivência em sociedade e para lecionar a disciplina. Sendo essa a justificativa desses 

professores da Coordenadoria, quando mencionam entender a sociedade como 

explicação para a escolha de ser professor de Sociologia, haja vista, que seu 

entendimento colabora com o seu trabalho.  

Guedes (2016, p. 09) relata que em sua pesquisa, os professores responderam 

“que ser professor de sociologia é um trabalho gratificante, pois o professor deve, 

juntamente com os estudantes, buscar compreender melhor a dinâmica da 

sociedade”. Nesse contexto, tantos os professores da Coordenadoria de Canoinhas e 

também os do município de Petrolina-PE, identificam a importância de entender a 

sociedade, vista como matéria prima da Sociologia, para que ela seja trabalhada em 

sala de aula.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudar sociologia é a oportunidade de analisar a sociedade em que se vive 

com visão crítica e contribuir com a formação cidadã dos indivíduos. Com a visão 

crítica, é possível compreender as diversas variáveis possíveis para responder as 

determinadas situações cotidianas e também participar da sociedade em que se está 

inserido. Está é justamente a oportunidade que os alunos do ensino médio têm na 

atualidade, estudar sociologia, para desenvolverem essa percepção crítica e sua 

formação cidadã, para assim colaborarem com uma sociedade melhor e desenvolvida, 

na economia, na cultura, na política e nas relações sociais.  

Nesse contexto, a presente dissertação analisou as potencialidades e 

dificuldades encontradas no ensino de sociologia da Coordenadoria Regional de 

Educação de Canoinhas/SC, na formação cidadã dos alunos de ensino médio, na 

perspectiva dos professores da disciplina. Nessa percepção, analisar o conhecimento 

sociológico, na formação desses alunos é uma tarefa desafiadora e fascinante. 

Mesmo diante de suas idas e vindas no currículo escolar do ensino médio, e sua 

recente obrigatoriedade em 2008, abriu-se oportunidades para a sociologia ser 

inserida nas escolas e contribuir com a visão sistemática, o pensamento crítico e 

formação cidadã dos alunos.  

Estudar e analisar a contribuição da sociologia na formação cidadã, é 

importante para entender como o conhecimento sociológico acontece na 

Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, apresentando suas 

potencialidades e dificuldades no processo de ensino da sociologia. Esse 

entendimento, foi analisado na concepção dos 16 professores que atuam na 

Coordenadoria, ministrando a disciplina.  

Nessa direção, os professores apresentaram posicionamentos relacionados a 

contribuição da sociologia no processo de ensino da formação cidadã. Respondendo 

o problema dessa pesquisa: Em que medida as aulas de sociologia, das escolas da 

Coordenadoria Regional da Educação de Canoinhas/SC, estão colaborando com a 

formação cidadã de seus alunos do ponto de vista dos professores?  

A resposta, desses professores, é  que a sociologia vem contribuindo com a 

formação cidadã desses alunos de ensino médio. Porém, essa contribuição poderia 

ser maior, se os professores e a disciplina de sociologia estivessem em condições 

melhores de atuação e possibilidades de trabalho escolar.  
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Nessa medida, pode-se destacar a principais dificuldades encontradas pelos 

professores de sociologia, na construção do conhecimento sociológico: Formação, 

dedicação exclusiva a sociologia, escola que trabalha, falta de materiais, valorização 

do professor, falta de interesse dos alunos, instabilidade profissional, sociologia e 

demais disciplinas e a BNNC.   

No aspecto formação, como dificuldade foram identificados três fatores, o 

primeiro fator está atrelado a formação plena em sociologia, dos professores que 

lecionam a sociologia nem todos são habilitados em sociologia, com habilitação em 

áreas afins, todavia, áreas afins não é formação plena, assim tornando-se uma 

dificuldade no ensino da disciplina. 

 O segundo fator, é a formação continuada desses professores, pois a maioria 

tem somente especialização e o número reduzido de mestres e sem doutores na 

disciplina.  

E o terceiro fator, que pode estar direcionado ao segundo, diz respeito à falta 

de oportunidade em formação continuada, que deveria ser oferecida pelo estado, 

sendo essa uma dificuldade bem explicita na percepção desses professores, quando 

falam sobre plano de carreira e argumentam que o Estado de Santa Catarina não 

oportuniza a formação do professor, assim sendo um empecilho para a formação 

desse profissional.   

Outro fator, que dificulta o ensino da sociologia na Coordenadoria, é a falta de 

dedicação exclusiva, os professores não se dedicam somente a lecionar sociologia, 

lecionam outras disciplinas para complementação de carga horária, principalmente os 

professores ACTs. Assim, não tendo o tempo somente para estudos sociológicos e 

aulas de sociologia, assim dividindo seu tempo com outras funções, fator que 

compromete o ensino da sociologia.  

Devido a necessidade de lecionar outras disciplinas, esses professores se 

locomovem de uma escola para outra, assim possuindo várias escolas para trabalhar. 

Geralmente desenvolvendo problemas, como não estando o tempo todo na escola, 

não conseguir planejar suas aulas, não participar de todos os eventos da escola, 

conselho de classe e reuniões e não se sentindo pertencente a aquela determinada 

escola.  

Outra dificuldade encontrada no processo de ensino da sociologia, é a falta de 

materiais pedagógicos, físicos e financeiros. Essa dificuldade, pode comprometer o 

ensino da sociologia, como esses professores vão trabalhar sem material? De que 
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forma o professor irá utilizar metodologias diferenciadas se não há estrutura e suporte 

financeiro para tal? Essas são algumas lacunas encontradas na realidade da 

Coordenadoria. Sendo escasso os materiais para utilizar em sociologia, condição em 

que o professor precisa produzir o material e levar para suas aulas.  

Além da falta de recursos para trabalho, outra dificuldade é a não valorização 

do professor. Essa não valorização é apresentada no plano de carreira, os professores 

de sociologia, sentem-se desvalorizados e sem importância para o Estado. Assim, 

desestimulados a desenvolverem um trabalho significativo e de qualidade. 

Desenvolvem, o máximo que podem, mais certamente se houvesse uma valorização 

desse profissional, os resultados seriam mais produtivos.  

Outra dificuldade é a falta de interesse dos alunos nas aulas de sociologia, a 

falta de hábito pela leitura, a dificuldade de interpretação sociológica e o descaso com 

a sociologia são fatores que dificultam o ensino da sociologia e estão atrelados a falta 

de interesse dos alunos da Coordenadoria. Essa falta de interesse, pode ocasionar 

gravíssimos problemas ao ensino da sociologia, haja vista, que o aluno só vai dedicar-

se totalmente quando aquele estudo fizer sentido a sua existência. Esse ainda é um 

desafio, fazer com que os alunos se interessem pela disciplina, sendo essa uma tarefa 

em que professores de sociologia, precisam mostrar a importância da disciplina para 

a vida desses alunos e desenvolver metodologias que estimulem o interesse e a 

vontade de aprender e desenvolver o pensamento sociológico.   

A instabilidade profissional desses professores, é uma dificuldade, por conta 

das idas e vindas da sociologia no currículo escolar. Sem   certeza da permanência 

da disciplina no currículo, os professores, estão nessa condição de anseio, medo e 

receio de perder o trabalho, sem saber do que pode acontecer com seu futuro 

profissional. Assim, procurando outras alternativas de trabalho, ou disciplinas para 

ministrar, assim dividindo seu tempo com outras atividades, algo que pode 

comprometer o ensino da disciplina. Nessa perspectiva, se o professor, não tem uma 

instabilidade profissional, gera-se prejuízos na disciplina de Sociologia e sua 

produtividade em sala de aula e na formação do aluno.  

Nessa direção, a condição da sociologia em relação as demais disciplinas, é 

uma dificuldade para os professores de Sociologia. Com uma visão de desdém a 

respeito da sociologia, sendo considerada inferior em comparação com as disciplinas 

tradicionais. Essa percepção, acontece na postura de alguns alunos e professores de 

algumas escolas da Coordenadoria. Tanto, pela questão histórica da disciplina, como 
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também pela falta de conhecimento que algumas pessoas têm em relação ao 

conhecimento produzido na sociologia, ainda há um preconceito com a disciplina, 

sendo tratada como inferior em relação as demais disciplinas escolares.  

A BNNC é considerada uma dificuldade na disciplina de sociologia, depois de 

sua aprovação em 2018, muitas mudanças podem ocorrer no ensino médio, desde a 

possibilidade dos alunos escolherem o que estudar, como também do Estado oferecer 

as disciplinas de sua escolha. No caso, como a sociologia é uma disciplina recente 

em relação as demais, talvez possa ficar de fora da escolha para sua inserção em 

sala de aula, além dos alunos não optarem por conta de ser uma disciplina que exige 

leitura, dedicação e interpretação, fatores que nem todos os alunos almejam.  

Nesse contexto, o ensino da sociologia da Coordenadoria apresenta essas 

dificuldades em sua inserção em sala de aula. Porém, apresentam-se algumas 

potencialidades, que contribuem com essa formação cidadã desses alunos, 

destacando-se: a formação do pensamento crítico, entendimento da sociedade e 

formação cidadã.  

As aulas de sociologia contribuem com a formação do pensamento crítico dos 

alunos, desnaturalizando o conhecimento do senso comum compreendendo a 

sociedade com uma visão mais crítica, aguçada para o entendimento das 

transformações sociais.  

Outra contribuição, é o entendimento da sociedade que acontece nas aulas de 

sociologia e vai além dos murros da escola, levando esse entendimento para a 

vivência dos alunos em suas realidades sociais, compreendendo os acontecimentos 

regionais, nacionais e internacionais.  

E a formação cidadã, que acontece com bases nas aulas de sociologia, sendo 

a disciplina fundamental e essencial no desenvolvimento dessa formação. Nos 

conteúdos sociológicos, desenvolvem-se essas concepções de cidadania, de 

participação, cooperação social, conhecimento político e como conduzir todos esses 

conhecimentos em sociedade. A sociologia, enquanto disciplina, tem essa 

preocupação em formar indivíduos para vivência na sociedade, fazendo com que o 

aluno compreenda seu papel social e esteja preparando para vivência em sociedade, 

com direcionamento para exercer sua cidadania e atuar no mercado de trabalho.   

Nessa direção, essa pesquisa sociológica apresenta as dificuldades e 

potencialidades existentes no ensino de sociologia da Coordenadoria Regional de 

Educação de Canoinhas, na formação cidadã na perspectiva dos professores do 
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componente escolar. Todavia, percebe-se que outros estudos podem ser 

desenvolvidos na Coordenadoria e no Estado de Santa Catarina, direcionados ao 

ensino da sociologia, a visão dos alunos na contribuição da formação cidadã, o 

trabalho docente em sociologia, os impactos da sociologia nas escolas e demais 

temáticas que envolvam a disciplina de sociologia no ensino médio.   

Nesse aspecto, essa pesquisa deu ênfase para a percepção do professor de 

sociologia, sobre a formação cidadã, e por conta de alguns fatores como: delimitação, 

inviabilidade e tempo para realizar a pesquisa, os alunos não foram contemplados, 

optando-se por envolver somente com os professores as entrevistas. Considerando 

essa uma limitação, a não participação dos alunos na pesquisa, todavia, essa 

insuficiência pode ser resolvida em pesquisas futuras, sobre a formação cidadã na 

Coordenadoria.  

Outra limitação da pesquisa, foi em que a maioria dos professores optaram pelo 

questionário escrito, não aceitando gravar suas respostas. Haja visto, que o texto 

escrito ele tende a ser polido, mais do que a fala. Assim, na escrita o discurso é mais 

elaborado, já na fala é mais espontâneo melhor para o entendimento sobre a realidade 

pesquisada. Dessa forma, novas pesquisas podem ser realizadas em que viabilizasse 

a participação de todos os professores de uma forma em que os depoimentos dos 

participantes fossem orais. 

Outra limitação da pesquisa, e que poderia ocasionar uma nova pesquisa, seria 

a participação de outros setores da educação, como Secretaria da Educação do 

Estado de Santa Catarina, diretores das escolas, coordenadores da Regional, 

Pedagogos das escolas e até mesmos os pais de alunos, para assim compreender 

pela percepção desses sujeitos, a realidade da Sociologia enquanto disciplina na 

formação desses alunos.  

Sendo essa necessidade da Sociologia, enquanto disciplina, ter novos estudos 

e propostas de trabalho para auxiliar no desenvolvimento da sociologia em sala de 

aula. Haja vista, que em relação aos estudos direcionados a disciplina de Sociologia 

na região do planalto norte e no estado de Santa Catarina é pobre, não existindo 

muitas pesquisas acadêmicas realizadas.  

  



157 
 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, I. C; COSTA, J. R. O Seminário como Estratégia de Ensino 
Aprendizagem na Aula Universitária: Redimensionando a Prática Pedagógica. 2017. 
IV Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação - 
SIRSSE.  Disponível em: https://w.w.w. 
educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/24215_13257.pdf. Acesso 21 out.2019.  

ALTARUGIO, M. et al. O Debate como Estratégia em Aulas. Nova na Escola, São 
Paulo, v. 32, n. 1, p.26-30, 24 ago. 2009. Disponível em: http:// w.w.w 
qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/06-RSA8008.pdf. Acesso em: 05 out.2019.  

ALVARENGA, A. T; PHILIPPI JR, A ; SOMMERMAN, A; ALVAREZ, A. M. S; 
FERNANDES, V. Histórico, fundamentos filosóficos e teórico-metodológicos da 
interdisciplinaridade. In: PHILIPPI JR., Arlindo; SILVA NETO, Antônio José da. 
Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia & inovação. Barueri, São Paulo: 
Manole, 2011. 

ALVES, R. Interdisciplinaridade: um conceito em construção. Rev. Episteme, Porto 
Alegre, n. 19, p. 139-148, jul./dez. 2004. Disponível em: 
http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/regina/materiais/interdisciplinaridade_
artigo2.pdf. Acesso em: 29 jul.2019.  

ANDRADE, B. R. F; CADENA, R. A.; COUTINHO, S. G.  Análise das apresentações 
de slides no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 2014. Disponível em: 
http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/anlise-das-apresentaes-de-
slides-no-ensino-fundamental-ii-e-ensino-mdio-12752. Acesso em: 04 out.2019.  

AZAMBUJA, D. Introdução a ciência política. 17ed.SP: Globo,2005.  

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009. 

BAUMAN, Z. Para que serve a sociologia?: Diálogos com Michael Hviid Jacobsen 
e Keith Tester; tradução Carlos Alberto Medeiros.- 1.ed.-Rio de Janeiro: Zahar, 
2015.  

BAUMAN, Z. Aprendendo a pensar com a sociologia/Zygmunt Bauman e Tim 
May. RJ: Zahar, 2010. 

BAZZANELA. S, L. (Coord.). Alunos de Ciências Sociais (Orgs.). Manual de 
sociologia. Canoinhas: UNC, 2006. 

BODART, C. N; SILVA, S. O perfil do professor brasileiro de sociologia do ensino 
médio e sua percepção da condição docente. Revista de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da UFRN. Inter-legere.nº18 jan/jun de 2016.Disponivel em: 
https://w.w.w periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/10820. Acesso em: 26 
mar.2019.   

BODART, C. N; SILVA, R. S. Um? Raio-X? Do professor de Sociologia brasileiro: 
condições e percepções. ESTUDOS DE SOCIOLOGIA (UFPE), v. 2, p. 197-233, 
2016. Disponível em: https://w.w.w.w. 
periodicos.ufpe.br/revistas/revsocio/article/view/235745. Acesso em: 12 out.2019.  

http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/regina/materiais/interdisciplinaridade_artigo2.pdf
http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/regina/materiais/interdisciplinaridade_artigo2.pdf
http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/anlise-das-apresentaes-de-slides-no-ensino-fundamental-ii-e-ensino-mdio-12752
http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/anlise-das-apresentaes-de-slides-no-ensino-fundamental-ii-e-ensino-mdio-12752


158 
 

BRANQUINHO, P. O; FREITAS, N. S. A realidade das aulas de sociologia no ensino 
médio: motivo do desinteresse dos alunos. Revista Uniube. V.01. n1.2011. 
Disponível em: http://www.revistas.uniube.br/index.php/anais/issue/view/43. Acesso 
em: 12 out.2019.  

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio. Brasília: MEC/Secretaria 
de Educação Básica, 2018. Disponível: w.w.w.portal.mec.gov.br Acesso em: 19 abr. 
2019.  

BRASIL. Orientações Curriculares Nacionais o Ensino Médio. MEC, Brasília, 
2006.Disponível: w.w.w.portal.mec.gov.br. Acesso em: 27 abr. 2019. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Parte IV – 
Ciências Humanas e suas Tecnologias. MEC, Brasília, 2000b, Disponível: 
portal.mec.gov.br. Acesso em: 23 abr.2019. 

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da 
Educação, 1999.Disponivel em:  portal.mec.gov.br. Acesso em: 20 abr. 2019.  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação 
Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.  Disponível em:  portal.mec.gov.br. 
Acesso em: 10 jul. 2019.  

BRUNET, P; SANTOS, N. SILVA. R; SANTOS FILHO.O.  O que se espera do 
professor de sociologia-questões sobre a formação e desafios da prática docente. 
HOLOS, [S.l.], v. 3, p. 32-40, set. 2017. ISSN 1807-1600. Disponível em: 
<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/5721>. Acesso em: 02 
out. 2019. 

CARBONESI, M. A. R. O uso do Seminário como Procedimento Avaliativo no Ensino 
Superior Privado. In: IV Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da 
Educação/VII Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação, 
2014, Porto-Portugal. Políticas e Práticas de Administração e Avaliação na 
Educação. Brasil: Biblioteca - ANPAE/Cadernos ANPAE, 2014.Disponível em: 
https://www.anpae.org.br/IBERO_AMERICANO_IV/GT2/GT2_Comunicacao/MariaAn
astaciaRibeiroMaiaCarbonesi_GT2_integral.pdf. Acesso em: 15 out.2019.  

CAREGNATO, C. E; CORDEIRO, V.C. Campo Cientifico-Acadêmico e a Disciplina 
de Sociologia na Escola. Educação e Realidade, v.39, p.39-47, 2014.  Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/edreal/v39n1/v39n1a04.pdf. Acesso em: 10 set.2019.  

CARIDÁ, A.C. Ensino de Sociologia no Nível Médio: Estudo exploratório baseado 
em concepções de professores estudantes da Grande Florianópolis. Rev. ISSN 
1980-3532, Florianópolis, n. 5, p. 86-100, 2011.Disponivel em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/emdebate/article/view/1980-3532.2011n5p86. 
Acesso em: 01 maio 2019.  

COAN. M. A sociologia no ensino médio, o material didático e a categoria 
trabalho. Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2006.  

http://www.revistas.uniube.br/index.php/anais/issue/view/43
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/5721
https://www.anpae.org.br/IBERO_AMERICANO_IV/GT2/GT2_Comunicacao/MariaAnastaciaRibeiroMaiaCarbonesi_GT2_integral.pdf
https://www.anpae.org.br/IBERO_AMERICANO_IV/GT2/GT2_Comunicacao/MariaAnastaciaRibeiroMaiaCarbonesi_GT2_integral.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v39n1/v39n1a04.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/emdebate/article/view/1980-3532.2011n5p86


159 
 

COELHO, R. M. F. ; VIANA, M. C. V.  A utilização de filmes em sala de aula. Revista 
da Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, v. 1, p. 1-9, 2011. 
Disponível em: http://www.pucrs.br/ciencias/viali/tic_literatura/filmes/C13.pdf. Acesso 
em: 04 out.2019.  

CODATO, A.N. Uma história da transição brasileira: da ditadura militar à democracia. 
Rev. Sociol. Polít. Curitiba, 25, p. 83-106, nov. 2005. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
44782005000200008&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 23 abr.2019.   

COMTE, A. Sociologia/Organizador[ da coletânea [Evaristo de Moraes Filho: 
[tradução de Evaristo Moraes Filho]. São Paulo: Ática.1978. 

COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna. 
2004. 

DURKHEIM, E Educação e sociologia. 3. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1952. 

DURKHEIM, E. Educação e Sociologia. 11ª ed.  São Paulo: Melhoramentos.1978 

DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. 4ª edição. São Paulo, Editora 
Nacional, 1966.  

DURKHEIM, E. Lições de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  

DUTRA, W, K.G. OLIVEIRA, R.F. O ensino de sociologia na escola pública: A 
visão dos atores escolares- aluno, direção e professor.2016. Editora  Realize. 
Disponível em: 
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD
1_SA19_ID8253_15082016173825.pdf. Acesso em: 15 out.2019.  

FAZENDA, I. O Que é interdisciplinaridade? / Ivani Fazenda (org.). —São Paulo: 
Cortez, 2008. 

FERREIRA, W.; SANTANA, D. C. A reforma do ensino médio e o ensino de 
Sociologia. Perspectiva Sociológica. v. 1, p. 41, 2018. Disponível em: 
https://w.w.w.cp2.g12.br/ojs/index.php/PS/article/view/1740. Acesso em: 23 
out.2019. 

FERREIRA. A, O. SOUZA.M,J. A redefinição do papel da escola e do professor na 
sociedade atual. Vértices, RJ, v.12, n.3,p.165-175,set/dez.2010. Disponível em: 
https://w.w.w.educacaopublica.cecierj.edu.br/edicoes. Acesso em: 10 out.2019. 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto 
Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 

FOUCAULT, M.  As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 
humanas / tradução Salma Tannus Muchail. — 8ª Ed. — São Paulo: Martins Fontes, 
1999. — (Coleção tópicos) 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa– 
São Paulo: Paz e Terra, 1996. 25ª Edição. 

http://www.pucrs.br/ciencias/viali/tic_literatura/filmes/C13.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782005000200008&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782005000200008&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA19_ID8253_15082016173825.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA19_ID8253_15082016173825.pdf
https://w.w.w.cp2.g12.br/ojs/index.php/PS/article/view/1740
https://w.w.w.educacaopublica.cecierj.edu.br/edicoes


160 
 

FREITAS, M.C.L.; FRANÇA, C.E. História da sociologia e de sua inserção no ensino 
médio. Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal da Grande Dourados. ISSN eletrônico: 2358-9205. Movimentação, 
Dourados, v. 3, nº. 5, p. 39-55, 2016.  Disponível em: 
http://w.w.w.ojs.ufgd.edu.br/index.php/movimentacao.  Acesso em: 08 mar.2019.  

GUEDES, E. G. A.; GUEDES, A. M. A.  Sentidos de ser professor de sociologia no 
ensino médio. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso). Disponível em: 
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD
1_SA4_ID3122_07052016095127.pdf. Acesso em: 16 out.2019.  

GIDDENS, A. Sociologia/Anthony Giddens; tradução: Ronaldo Cataldo Costa; 
revisão técnica: Fernando Coutinho Cotanda.-6.ed-Porto Alegre: Penso, 2012. 

GIDDENS, A. Sociologia/Anthony Giddens; tradução: Sandra Regina Netz.4ª.ed-
Porto Alegre: Artmed.2005. 

GIORDANI, E. M; SCREMIN, G; LONGHI, E. C; MENDES, A. M. 
Interdisciplinaridade como epistemologia e metodologia na formação docente 
no ensino superior. Universidade Federal da Santa Maria, 2005.  

GIL, A. C, 1946-. Como elaborar projetos de pesquisa/Antônio Carlos Gil. - 4. ed. - 
São Paulo : Atlas, 2002 

Gil, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social / Antonio Carlos Gil. - 6. ed. - 
São Paulo: Atlas, 2008. 

GONÇALVES, A. A. O.; ALVES, D. S. ; ALVES, A. de S. ; PINTO, M. L. P. S.  O 
ensino de sociologia e a interdisciplinaridade: estudo de caso de uma instituição da 
rede estadual de ensino em Minas Gerais. Revista de Educação popular. 
(IMPRESSO) , v. 11, p. 95-107, 2012. Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/view/20275. Acesso em: 28 
out.2019.  

GUSMÃO, N. M. M.  Antropologia, Estudos Culturais e Educação: desafios da 
modernidade. Pró-Posições, v. 19, n. 3 (57) - set. /dez. 2008. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072008000300004. 
Acesso em: 10 set.2019.   

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade/Stuart Hall; tradução Tomaz 
Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro-11.ed. Rio de Janeiro: DP&A.2006.   

JACOMINI, M. A.; PENNA, M.G. O. Carreira docente e valorização do magistério: 
condições de trabalho e desenvolvimento profissional. PRÓ-POSIÇÕES (UNICAMP. 
ONLINE), v. 27, p. 177-202, 2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/pp/v27n2/1980-6248-pp-27-02-00177.pdf. Acesso em: 13 
out.2019. 

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e Patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 
1976 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA4_ID3122_07052016095127.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA4_ID3122_07052016095127.pdf
http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/view/20275
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072008000300004
http://www.scielo.br/pdf/pp/v27n2/1980-6248-pp-27-02-00177.pdf


161 
 

JINKINGS.N.M.T.A sociologia em escolas de Santa Catarina. Revistainter-legere. 
Educação e Sociedade. 2013. Disponível em: 
https://w.w.w.periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/4407. Acesso em: 29 
out.2019.  

LABEGALINI, A. C. F. B. Uma instituição modelar para a formação de professores 
alfabetizadores: os Institutos de Educação do Estado de São Paulo (1933 - 1975). 
In: III Congresso Brasileiro de História da Educação - A Educação Escolar em 
Perspectiva Histórica, 2004, Curitiba. III Congresso Brasileiro de História da 
Educação - A Educação Escolar em Perspectiva Histórica. Curitiba: Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná / Sociedade Brasileira de História da Educação. p. 
109-110. Disponível em: 
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Individ/Eixo3/072.pdf. 
Acesso em: 18 abr.2019.  

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Metodologia do Trabalho Científico. 4. ed. - 
São Paulo. Revista e Ampliada. Atlas, 1992. 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A.Técnicas de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 
Atlas S. A., 1999. 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Metodologia Científica. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2001. 

LAKATOS, E. M. Sociologia Geral / Eva Maria Lakatos, Marina de Andrade 
Marconi. – 7.ed. rev. e ampl. – 10.reimpr. – São Paulo: Atlas, 2010. 

LAKATOS, E. M. Sociologia Geral / Eva Maria Lakatos, Marina de Andrade 
Marconi. – 4.ed.  São Paulo: Atlas, 1982. 

LEAL, A. G. Dispositivos de normatização do ensino de sociologia na escola: 
formação e saberes docentes de licenciados em ciências sociais no Distrito Federal. 
Rev. Educ. Soc. Campinas. V.38,nº141,p.1075-1099,2017. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/es/v38n141/1678-4626-es-es0101-73302017151279.pdf. 
Acesso em:  02 out.2019.  

LEMOS, R. L. C.N. Benjamin Constant: Biografia e Explicação Histórica. 

Revista Estudos Históricos. v.10, n.19( 1997). Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/issue/view/285. Acesso em: 08 

jan.2020.   

LENNERT, A. Condições de trabalho do professor de Sociologia. Cad. CEDES. 
Campinas ,  v. 31, n. 85, p. 383-403,  Dez.  2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0101-
32622011000300005&lng=en&tlng=pt. Acesso em:  20 set.2019.  

LIBÂNEO, J. C; OLIVEIRA, J. F; TOSCHI, M. S. Educação Escolar: política, 
estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2012. 

LIMA.A.J. Sentidos da sociologia na escola: modalidades de práticas pedagógicas. 
Revista Espaço Academico-nº.190-2017. Disponível: 

https://w.w.w.periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/4407
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Individ/Eixo3/072.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v38n141/1678-4626-es-es0101-73302017151279.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/issue/view/285
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0101-32622011000300005&lng=en&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0101-32622011000300005&lng=en&tlng=pt


162 
 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/download/3572
9/18541. Acesso em: 02 out.2019.   

LIMA, J. G. S. A.; COSTA, J. S. G.; PERNAMBUCO, M. M. C. A. Ensino médio e 
interdisciplinaridade: Reflexões sobre o ensino de sociologia. HOLOS, [S.l.], v. 2, p. 
174-183, maio 2012. ISSN 1807-1600. Disponível em: 
<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/868/540>. Acesso em: 01 
out. 2019. 

LIMA, A.J.C. Sentidos da sociologia na escola: modalidades de práticas 
pedagógicas. Revista Espaço Academico.nº190.Março de 2017.Disponivel em: 
http://w.w.w.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/35729.   
Acesso em: 08 abr.2019.  

MACHADO, M. F. R. C. O uso dos recursos didático-tecnológicos como 
potencializados ao processo de ensino e aprendizagem. In: XIII Congresso Nacional 
de Educação ? EDUCERE; IV Seminário Internacional de Representações Sociais, 
Subjetividade e Educação ? SIRSSE; VI Seminário Internacional sobre 
Profissionalização Docente - SIPD/ CÁTEDRA UNESCO, 2017, Curitiba. O uso dos 
recursos didático-tecnológicos como potencializados ao processo de ensino e 
aprendizagem, 2017. Disponível em: https://w.w.w. 
educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/24989_14142.pdf. Acesso em: 15 out.2019. 

MACHADO, C. S. O ensino da Sociologia na escola secundária brasileira: 
levantamento preliminar. Revista Faculdade de Educação, São Paulo, vol. 13, n. 1, 
p. 115-142, jan./jun. 1987. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/rfe/article/view/33382. Acesso em: 22 set.2019.  

MACHADO, M.C.G. O projeto de Rui Barbosa: o papel da educação na 
modernização da sociedade. In: V Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas 
"História, Sociedade e Educação no Brasil", 2001, Campinas. Anais do V Seminário 
Nacional de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação, 2001. Disponível 
em: http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/a-
j/FCRB_MariaCristina_Projeto_RuiBarbosa.pdf. Acesso em: 21 ago.2019.  

MANZATO, A. J; SANTOS, A. B. A elaboração de questionários na pesquisa 
quantitativa. 2014. Disponível em: 
http://www.inf.ufsc.br/~verav/Ensino_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUI
SA_QUANTITATIVA.pdf. Acesso em: 03 abr.2019.  

MARCONI, M. A; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia. Uma introdução. São Paulo: 
Atlas. 2006, 6ª edição. 

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M.Técnicas de pesquisa: planejamento e execução 
de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e 
interpretação de dados.3.ed. São Paulo: Atlas,1996. 

MARIANO, M.L.S. A sociologia no ensino médio e a difícil tarefa de mostrar a sua 
importância para os alunos. Colloquium Humanarum, Presidente Prudente, v. 12, n. 
2, p.27-33, abr/jun 2015. DOI: 10.5747/ch.2015.v12.n2.h201. Disponível em: 
http://w.w.w. webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DKr_v-

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/download/35729/18541
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/download/35729/18541
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/868/540
http://w.w.w.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/35729
http://www.revistas.usp.br/rfe/article/view/33382
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/a-j/FCRB_MariaCristina_Projeto_RuiBarbosa.pdf
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/a-j/FCRB_MariaCristina_Projeto_RuiBarbosa.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~verav/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~verav/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf


163 
 

V3YiAJ:revistas.unoeste.br/index.php/ch/article/viewFile/1237/1380+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 14 out.2019.  

MARTINIAK. V.L. A formação de professores no paraná na primeira república: A 
escola normal primária de ponta grossa. Revista: História & Ensino, 
Londrina,v.24,n.1,p.255-282,jan./jun.2018.Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/30205. Acesso em: 19 
abr.2019.  

MARTINS, M.C. Reflexos reformistas: o ensino das humanidades na ditadura militar 
brasileira e as formas duvidosas de esquecer.  Educar em Revista, Curitiba, Brasil, 
n. 51, p. 37-50, jan./mar. 2014. Editora UFPR. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010440602014000100004&script=sci_abstract
&tlng=pt. Acesso em: 23 abr.2019.  

MARX, K. O manifesto do Partido Comunista. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 1996. 

MARX, K. Textos sobre educação e ensino. 2 ed. Rio de Janeiro: Moraes, 1992 

MARX, K. A questão judaica.2.ed. São Paulo: Moraes, 1991. 

MATTAR, S.M. A contribuição da sociologia na formação do pedagogo crítico. 
Dissertação de mestrado em Educação. 2002. Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná. PUCPR.  

MATTEI, L. Mudanças recentes na política de descentralização do Estado em Santa 
Catarina. Revista Política e Planejamento Regional, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, julho/ 
dezembro 2016, p. 243 a 262. ISSN 2358-4556. Disponível em: 
http://www.revistappr.com.br/artigos/publicados/Mudancas-recentes-na-politica-de-
descentralizacao-do-Estado-de-Santa-Catarina.pdf. Acesso em: 27 abr. 2019.   

MELO.V. O discurso oficial de educação para o exercício da cidadania e o papel do 
ensino de sociologia. Revista Histedbr On-line, Campinas, nº68.jun2016.Disponível: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8645017. 
Acesso em: 20 out.2019.   

MELO, P.D. O ensino de sociologia no ensino médio: discussão sobre a contribuição 
da interdisciplinaridade para a formação cidadã. Editora. Realize. 2014. Disponível: 
http://www.editorarealize.com.br/revistas/setepe/trabalhos/Modalidade_1datahora_2
4_09_2014_21_21_07_idinscrito_54_f7a4672a1e94791ba1ea4cdc2eacfc64.pdf. 
Acesso em: 01 out.2019. 

MILLS, W. C. A imaginação sociológica. 2 eds. Rio de Janeiro, Zahar, 1969. 1º 
capítulo. 

MILLS, W. C. A imaginação sociológica. 4ª ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1975. 

MOCELIN, G.D. RAIZER, L. Ensino da sociologia no Rio Grande do Sul: Histórico da 
disciplina, formação do professor e finalidade pedagógica. Revista Brasileira de 
Sociologia.Vol.02.2014. 
Disponível:http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/article/view/92.
Acesso em: 02 out.2019. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/30205
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010440602014000100004&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010440602014000100004&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.revistappr.com.br/artigos/publicados/Mudancas-recentes-na-politica-de-descentralizacao-do-Estado-de-Santa-Catarina.pdf
http://www.revistappr.com.br/artigos/publicados/Mudancas-recentes-na-politica-de-descentralizacao-do-Estado-de-Santa-Catarina.pdf
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8645017
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/article/view/92


164 
 

MORAES, A. Ensino de Sociologia: Periodização e campanha pela obrigatoriedade. 
Cad. Cedes, Campinas, vol. 31, n. 85, p. 359-382, set.-dez. 2011. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v31n85/04v31n85.pdf. Acesso em: 06 mar.2019  

MORAES, A.et al. Sociologia e ensino em debate: experiências e discussão de 
sociologia no ensino médio.- Ijuí: Ed. Unijuí, 2004.  

MORAES, M.E. Ensino de sociologia e interdisciplinaridade: breves considerações. 
Edição Nº. 7, Vol. 1, jan./dez. 2017. Disponível:  
http://www.uel.br/revistas/lenpespibid/pages/arquivos/7%20Edicao/02%20ARTIGO_
%20ERIVANIA.pdf. Acesso em: 01 out.2019.  

MOTA, K. C. C. S. Os lugares da sociologia na formação de estudantes do ensino 
médio: as perspectivas de professores. Revista Brasileira de Educação. n. 29, p. 88-
107, mai-ago, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n29/n29a08.pdf. 
Acesso em: 23 mar.2019.  

NAGLE, J. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo: Pedagógica 
e Universitária Ltda., São Paulo, 1974. 

NÓVOA.A. Vida de professores.2.ed. Porto, 1995. (Coleção Ciência da Educação).  

OLIVEIRA, P.F. Ações Modernizadoras em Minas Gerais. A reforma educacional 

Francisco Campos. (1926-30). Dissertação de mestrado em Educação pela 

Universidade Federal de Uberlândia, 2011.  

PALMA FILHO, J. C. Pedagogia Cidadã – Cadernos de Formação – História da 
Educação – 3. ed. São Paulo: PROGRAD/UNESP/ Santa Clara Editora. 2005.  

PALAZZO, J. GOMES, C.A. Plano de carreira e avaliação dos professores: 
encontros e desencontros. Ensaio: aval. pol. públ. Educ. [online]. 2009, vol.17, n.63, 
pp.205-234. ISSN 0104-4036. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
40362009000200003&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 14 out.2019.  

Pardellas, C. A. P. Epitácio Pessoa: na Europa e no Brasil. Brasília: FUNAG, 
2018. 
 
PRESIDÊNCIA DA REPÙBLICA: Mensagem n. 1.073, de 8 de outubro de 2001. 
(Veto ao projeto de lei n.9/2000). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/VETO_TOTAL/2001/Mv1073-01.htm. Acesso 
em: 18 mar.2019  

QUEIROZ, M. I. P. O Brasil dos cientistas sociais não brasileiros: ensaio 
metodológico. Sociologia da Cultura Brasileira. In: XIII ENCONTRO ANUAL DA 
ANPOCS. Caxambu, 1989. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/ceru/article/download/11830/13607/0. Acesso em: 23 
out.2019.  

RABELLO, E. V. SILVA, S. A leitura de crônicas como recurso pedagógico em sala 
de aula. Cadernos PDE. Volume II.2013. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v31n85/04v31n85.pdf
http://www.uel.br/revistas/lenpespibid/pages/arquivos/7%20Edicao/02%20ARTIGO_%20ERIVANIA.pdf
http://www.uel.br/revistas/lenpespibid/pages/arquivos/7%20Edicao/02%20ARTIGO_%20ERIVANIA.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n29/n29a08.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362009000200003&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362009000200003&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/VETO_TOTAL/2001/Mv1073-01.htm
https://www.revistas.usp.br/ceru/article/download/11830/13607/0


165 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pd
e/2013/2013_uel_port_pdp_eneida_valente_rabelo.pdf. Acesso em: 11 out.2019.  

RAIZER. L. et al. O ensino da disciplina de Sociologia no Brasil: diagnóstico e 
desafios para a formação de professores. Revista Espaço Acadêmico- n.190- 
Março/2017. Disponível em: 
http://w.w.w.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/35759. 
Acesso em: 26 out.2019.   

RÊSES, E. S. E com a palavra: os alunos. Estudo das representações sociais dos 
alunos da rede pública do Distrito Federal sobre a sociologia no ensino médio. 2004. 
147f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Instituto de Ciências Sociais, 
Universidade de Brasília/UnB, Brasília, 2004. 

RÊSES, E. S. Representações Sociais dos Alunos da Rede Pública do Distrito 
Federal sobre a Sociologia no Ensino Médio. Revista Mediações (UEL), v. 12, p. 
177-194, 2007. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/3401. Acesso em: 20 
set.2019.  

RELATÓRIO ESTADUAL: da pesquisa trabalho docente na educação básica no 
Brasil: [Santa Catarina] / Universidade Federal de Santa Catarina. Grupo de Estudos 
Sobre Politica Educacional e Trabalho. - Florianópolis, 2010.Disponível em: 
https://www.gestrado.net.br/images/pesquisas/5/PesquisaDocumental_SantaCatarin
a.pdf. Acesso em: 20 out.2019.  

RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor 
qualidade.2ªed.SP.Cortez.2001. 

ROCHA, J.M.S. Antropologia jurídica: para uma filosofia antropológica da 
direita.2ª ed. RJ. Elsevier,2010.  

RUDNICK, L.T. A utilização da pesquisa social nos processos decisórios formadores 
das políticas públicas na prefeitura municipal de Canoinhas. TCC. Universidade do 
Contestado – Canoinhas 2007. 

RUDNICK, L.T; MATTEDI. M.A. Uma análise da política de descentralização 
administrativa em Santa Catarina, 2003-2009. Revista NECAT - Ano 2, nº4 Jul-Dez 
de 2013. Disponível em: 
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/necat/article/download/2914/3478. 
Acesso em: 30 out.2019.  

RUSSCZYK.J; LEITÃO.L.R.S. A formação de professores em Sociologia para o 
ensino no Oeste Catarinense. Florianopólis, v.13,n.01, p.06-22jan/jun.2012. 
Disponível em: 
http://www.periodicos.udesc.br/index.php/percursos/article/view/2421. Acesso em: 
26 mar.2019.  

SANTA CATARINA. Projeto de lei:260/2015. Disponível em: 
http://www.alesc.sc.gov.br/expediente/2015/PL__0260_8_2015_Original.pdf. Acesso 
em: 27 abr.2019.  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_port_pdp_eneida_valente_rabelo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_port_pdp_eneida_valente_rabelo.pdf
http://w.w.w.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/35759
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/3401
https://www.gestrado.net.br/images/pesquisas/5/PesquisaDocumental_SantaCatarina.pdf
https://www.gestrado.net.br/images/pesquisas/5/PesquisaDocumental_SantaCatarina.pdf
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/necat/article/download/2914/3478
http://www.periodicos.udesc.br/index.php/percursos/article/view/2421


166 
 

SANTA CATARINA. Lei complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005. 
Disponível em: http://leisestaduais.com.br/sc/lei-complementar-n-284-2005-santa-
catarina-estabelece-modelo-de-gestao-para-a-administracao-publica-estadual-e-
dispoe-sobre-a-estrutura-organizacional-do-poder-executivo. Acesso em: 30 
out.2019.  

SANTOS, A. S. Processo de gestão do conhecimento como fator-chave na 
estruturação do Núcleo de Inovação Tecnológica nas universidades. Dissertação de 
Mestrado; orientadora: Cristina Keiko Yamaguchi; Coorientadora: Melissa Watanabe. 
– Criciúma, SC: Ed. do Autor, 2016. 

SANTOS, M. B. A sociologia no ensino médio: o que pensam os professores da rede 
pública do Distrito Federal. Dissertação de 144 mestrado (Programa de Pós-
Graduação em Sociologia/Unb). Brasília/DF, 2002. 

SANTOS, M.B. A sociologia no contexto das Reformas do Ensino Médio. In 
Sociologia em Debate. Ijuí: Editora Unijuí, 2004.  

SANTOS, R.M.S; SANTOS.J.O positivismo e sua influência no Brasil. Revista 
Brasileira de Filosofia e História, Pombal-PB, v. 1, n. 1, p. 5 5 -59, jan. Dez. 2012. 
Disponível: https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RBFH/article/view/2482/1938. 
Acesso em: 01 jul.2019.    

SARANDY, F. M. S. O ensino de sociologia na escola média brasileira: as lutas 
políticas em torno de sua obrigatoriedade e as apropriações simbólicas da disciplina. 
In: 4º Seminário de pesquisa do instituto de ciências da do sociedade e 
desenvolvimento regional, Universidade Federal Fluminense/ UFF, Rio de Janeiro, 
março de 2011. Disponível em: 
http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_do
wnload&gid=2413&Itemid=171.  Acesso em: 02 ago.2019.  

SELL, C. E. Sociologia clássica: Marx, Durkheim e Weber/Carlos Eduardo Sell. 
7.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.- (Coleção de sociologia). 

SILVA, I. F.O Ensino dos Fundamentos Sociológicos da Educação: Pressupostos e 
Metodologias. In: Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (Org.). 
Fundamentos Teóricos-Metodológicos das Disciplinas da Proposta Pedagógica 
Curricular, do Curso de Formação de Docentes - Normal, em Nível Médio. 
1ed.Curitiba: SEED-PR, 2008, v. 1, p.01-17. Disponível em: http://www.uel.br/grupo-
estudo/gaes/pages/arquivos/Ileizi%20CORRR%20O%20ENSINO%20DOS%20FUN
DAMENTOS%20SOCIOLOGICOS%20DA%20EDUCACAO.doc. Acesso em: 02 
out.2019.  

SILVA, l. F; VICENTE, D.V. Quadro nacional dos docentes de Sociologia no ensino 
médio: desafios da formação docente entre textos, dados e contextos. O Público e o 
Privado. V. 24.2014. Disponível em 
http://www.seer.uece.br/?journal=opublicoeoprivado&page=article&op=view&path%5
B%5D=1069. Acesso em: 26 mar.2019.  

SILVA, I. F. A sociologia no ensino médio: os desafios institucionais e 
epistemológicos para a consolidação da disciplina. Revista Cronos, v. 8, n 2, p. 403-

http://leisestaduais.com.br/sc/lei-complementar-n-284-2005-santa-catarina-estabelece-modelo-de-gestao-para-a-administracao-publica-estadual-e-dispoe-sobre-a-estrutura-organizacional-do-poder-executivo
http://leisestaduais.com.br/sc/lei-complementar-n-284-2005-santa-catarina-estabelece-modelo-de-gestao-para-a-administracao-publica-estadual-e-dispoe-sobre-a-estrutura-organizacional-do-poder-executivo
http://leisestaduais.com.br/sc/lei-complementar-n-284-2005-santa-catarina-estabelece-modelo-de-gestao-para-a-administracao-publica-estadual-e-dispoe-sobre-a-estrutura-organizacional-do-poder-executivo
https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RBFH/article/view/2482/1938
http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2413&Itemid=171
http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2413&Itemid=171
http://www.uel.br/grupo-estudo/gaes/pages/arquivos/Ileizi%20CORRR%20O%20ENSINO%20DOS%20FUNDAMENTOS%20SOCIOLOGICOS%20DA%20EDUCACAO.doc
http://www.uel.br/grupo-estudo/gaes/pages/arquivos/Ileizi%20CORRR%20O%20ENSINO%20DOS%20FUNDAMENTOS%20SOCIOLOGICOS%20DA%20EDUCACAO.doc
http://www.uel.br/grupo-estudo/gaes/pages/arquivos/Ileizi%20CORRR%20O%20ENSINO%20DOS%20FUNDAMENTOS%20SOCIOLOGICOS%20DA%20EDUCACAO.doc
http://www.seer.uece.br/?journal=opublicoeoprivado&page=article&op=view&path%5B%5D=1069
http://www.seer.uece.br/?journal=opublicoeoprivado&page=article&op=view&path%5B%5D=1069


167 
 

427, julho-dezembro, 2007.Disponível 
em:https://w.w.w.periodicos.ufrn.br/cronos/article/download/1844. Acesso em: 26 
mar.2019. 

SILVA, R. V; SILVA, R. V. O vídeo como recurso de aprendizagem em sala de aula 
do 5º ano. Revista EDAPECI: Educação a Distância e Práticas Educativas 
Comunicacionais e Interculturais v. 6, p. 93-103, 2010. Disponível em: 
https://w.w.w.seer.ufs.br/index.php/edapeci/article/view/602/506. Acesso em: 05 
out.2019.  

SILVA, G. B. A educação secundária: perspectiva histórica e teoria. São Paulo: 
Cia Editora Nacional, 1969 (Atualidades Pedagógicas, vol. 94). 

SILVA, B. C.  Gustavo Capanema: A Construção das Relações entre a Intelligentsia 
Nacional e o Estado no Brasil (1934-1945). Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Departamento de Antropologia, Política e Filosofia da Faculdade de Ciências e Letras 
de Araraquara da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2010. 
Disponível em: http://wwws.fclar.unesp.br/agenda-pos/ciencias_sociais/2257.pdf. 
Acesso em: 06 jan.2020.   
 
SILVA, W. C.L. Rui Barbosa: memória e esquecimento. Diálogos (Maringá. Online), 

v. 16, n.3, p. 1111-1135, set. Dez. /2012. Disponível em: 

https://w.w.w.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/126989/ISSN1415-9945-

2012-16-03-1111-1135.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 07 jan.2020.   

SILVEIRA, M. G. M.B. Descentralização e desenvolvimento regional: a experiência 

na região de Curitibanos; 2010; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em 

Planejamento Territorial) - Universidade do Estado de Santa Catarina. Disponível 

em: 

http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/866/maria_da_graca_martins_brum_

silveira.pdf. Acesso em: 27 abr.2019. 

SOARES, J. C. O ensino de sociologia no Colégio Pedro II (1925-1941). Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2009.139f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Faculdade de Educação / Programa de Pós-Graduação em Educação, 
2009.  

SOARES, J.C. Ensino de Sociologia no Brasil: o pioneirismo do Colégio Pedro II 
(1925-1942). Volume 4, número 3.dez.2015. Dossiê História de Sociologia. Revista 
Café com Sociologia. Disponível em:  
https://w.w.w.revistacafecomsociologia.com/revista/index.php/revista/article/view/535 
Acesso: 19 abr. 2019.  

SOBRAL.L. As Condições de Trabalho Docente do Cientista Social no Ensino 
Médio: Um estudo de caso em Goiânia/Go. In: CONPEEX 2014. Congresso de 
ensino, pesquisa e extensão, 2014, GOIÂNIA. p. 2171-2180. Disponível em: 
https://w.w.w.nest.cienciassociais.ufg.br/up/154/o/Trabalho_08.pdf. Acesso em: 18 
out.2019.  

SOUZA, K. C.A; NASCIMENTO, R. L.C. Abordagens da ditadura militar: 
ponderações acerca do Enem e do ensino de sociologia. Inter-Legere – Revista de 

https://w.w.w.seer.ufs.br/index.php/edapeci/article/view/602/506
http://wwws.fclar.unesp.br/agenda-pos/ciencias_sociais/2257.pdf
https://w.w.w.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/126989/ISSN1415-9945-2012-16-03-1111-1135.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://w.w.w.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/126989/ISSN1415-9945-2012-16-03-1111-1135.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://w.w.w.revistacafecomsociologia.com/revista/index.php/revista/article/view/535
https://w.w.w.nest.cienciassociais.ufg.br/up/154/o/Trabalho_08.pdf


168 
 

Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN Natal RN, ISSN 1982-1662, nº 20, 
jan. /jun. de 2017. Disponível em:   
https://w.w.w.periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/12469. Acesso em: 23 
abr.2019.  

SOUZA, J. G. C.A; COELHO, J. V.M. Currículo escolar no regime militar. XIV 
encontro regional de história. 1964-2014:50 anos do golpe militar no Brasil.2014. 
Universidade Estadual do Paraná/Campo Mourão. Disponível em: 
http://www.erh2014.pr.anpuh.org/anais/2014/153.pdf.Acesso em: 23 abr.2019. 

SEKI, A. L. S; MACHADO, M. C. G. A disciplina de instrução moral e cívica na 
reforma educacional de Benjamin Constant de 1890. In: VIII Jornada do HISTEDBR, 
2008, São Carlos. Anais VIII Jornada do HISTEDBR. São Carlos: UFSCar, 2008. v. 
1. p. 1-22. Disponível em: 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada8/resumos/Ariella%2
0Seki%20(R).doc. Acesso em: 02 nov.2019.  

SOMMERMON, A. Objeto, método e finalidade na interdisciplinaridade. In: 
PHILLIPPI Jr., A; FERNANDES, V. Práticas da Interdisciplinaridade no ensino e 
pesquisa. Barueri, SP: Manole, 2015. p. 3-35.  

TEOTONIO, et al. Prática de ensino no incentivo à interpretação de texto em sala de 
aula. In: V Fórum Internacional de Pedagogia (V FIPED), 2013, Vitória da Conquista. 
Anais do V Fórum Internacional de Pedagogia (Anais do V FIPED). Vitória da 
Conquista: AINPGP, 2013. v. 1. Disponível: 
http://www.editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/Trabalho_Comunicacao_ora
l_idinscrito_1751_9037c8812bfe18afb43c1a6027dbdd19.pdf. Acesso em: 06 
out.2019. 

TYLOR, E. B. A ciência da cultura. In: Evolucionismo cultural: textos de Morgan, 
Tylor e Frazer. Trad. Maria Lúcia de Oliveira. – 2ª Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2009. P. 67-99. 

VALDUGA. M.C. Reflexões de uma prática docente em sociologia. UFRGS.2006. 
Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/laviecs/edu02022/portifolios_educacionais/t_20061_k/MANOELA
_VALDUGA/ARTIGO_MANOELA.pdf. Acesso em: 16 out.2019  

VALLE, I.R. Burocratização da Educação. Um estudo sobre o conselho Estadual de 
educação do Estado de Santa Catarina e seu papel na política de expansão do 
ensino do 2º grau. Dissertação de mestrado do programa de pós-graduação em 
Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina, 1991.  

WEBER, M. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia 
compreensiva.Vol.1. 3. Ed. Brasília: UnB, 1994.  

WEBER, M. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1967. 

WISNESKI, R. A. Educação e interdisciplinaridade: métodos interdisciplinares, no 
processo ensino aprendizagem, em uma escola privada de ensino fundamental. 
Revista Magsul de Educação da Fronteira, Faculdades Magsul, v. 2, n. 1, p.301-333, 
Mar. 2017. Disponível em: 

https://w.w.w.periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/12469
http://www.erh2014.pr.anpuh.org/anais/2014/153.pdf.%20%20%20Acesso%2023%20abr.2019
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada8/resumos/Ariella%20Seki%20(R).doc
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada8/resumos/Ariella%20Seki%20(R).doc
http://www.editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/Trabalho_Comunicacao_oral_idinscrito_1751_9037c8812bfe18afb43c1a6027dbdd19.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/Trabalho_Comunicacao_oral_idinscrito_1751_9037c8812bfe18afb43c1a6027dbdd19.pdf


169 
 

http://w.w.w.bibmagsul.kinghost.net/revista2016/index.php/educfronteira/article/downl
oad/290/266. Acesso em: 16 out.2019.  

ZOTTI, S.A. O ensino secundário nas Reformas Francisco Campos e Gustavo 
Capanema: um olhar sobre a organização do currículo escolar. Anais do IV 
Congresso Brasileiro de História da Educação, Goiânia, 2006. Disponível em: 
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/individuais-
coautorais/eixo01/Solange%20Aparecida%20Zotti%20-%20Texto.pdf. Acesso em: 
08 mar. 2019.   

 

SITES 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-bela-vista-do-toldo.html. 
 Acesso em: 02 abr.2019. 
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-canoinhas.html.  
Acesso em: 02 abr.2019. 
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-irineopolis.html.  
Acesso em: 02 abr.2019. 
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-major-vieira.html. 
Acesso em: 02 abr.2019. 
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-porto-uniao.html. 
Acesso em: 02 abr.2019. 
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-tres-barras.html. 
Acesso em: 02 abr.2019. 
https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/municipios-de-sc/bela-vista-do-toldo. 
Acesso em: 03 abr.2019. 
https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/municipios-de-sc/irineopolis. 
Acesso em: 03 abr.2019. 
https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/municipios-de-sc/major-vieira. 
Acesso em: 03 abr.2019. 
https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/municipios-de-sc/porto-uniao. 
Acesso em: 03 abr.2019. 
http://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/municipios-de-sc/tres-barras. 

Acesso em: 03 abr.2019. 

http://serieweb.sed.sc.gov.br/   

Acesso em: 04 abr.2019.   

http://w.w.w.bibmagsul.kinghost.net/revista2016/index.php/educfronteira/article/download/290/266
http://w.w.w.bibmagsul.kinghost.net/revista2016/index.php/educfronteira/article/download/290/266
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-bela-vista-do-toldo.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-canoinhas.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-irineopolis.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-major-vieira.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-porto-uniao.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-tres-barras.html
https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/municipios-de-sc/bela-vista-do-toldo
https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/municipios-de-sc/irineopolis
https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/municipios-de-sc/major-vieira
https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/municipios-de-sc/porto-uniao
http://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/municipios-de-sc/tres-barras
http://serieweb.sed.sc.gov.br/


170 
 

APÊNDICE 

CARACTERÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS 

A Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas é composta por seis 

municípios: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Major Vieira, Porto União e 

Três Barras. Na sequência, será apresentado as características econômicas, políticas 

e sociais de cada município.  

Bela Vista do Toldo 

Bela Vista do Toldo é uma cidade do estado de Santa Catarina. Os habitantes 

se chamam bela vistenses. O município se estende por 534,6 km2 e contava com 

6.304 habitantes no último censo em 2018. Vizinho dos municípios de Canoinhas, 

Major Vieira e Irineópolis, Bela Vista do Toldo se situa a 13km a Sul-Oeste de 

Canoinhas, que é a maior cidade nos arredores.  

Na questão econômica, predomina a agricultura e tem como principal produto 

o fumo. A cidade foi colonizada por alemães, poloneses, italianos e ucranianos. O 

município, conta com uma escola estadual, a E.E.B. Estanislau Schumann que 

oferece o nível de ensino médio, com 283 alunos matriculados.  

Canoinhas  

Os habitantes que residem em canoinhas são chamados de canoinhenses. O 

município se estende por 1144,8 km2 e contava com 54.403 habitantes no último 

censo em 2018. Vizinho dos munícipios de Bela Vista do Toldo, Três Barras e Major 

Vieira. Na economia, destaca-se a produção histórica de erva-mate, que atualmente 

divide importância com outros produtos agrícolas e com a indústria de beneficiamento 

de papel. 

O município conta com escolas estaduais que oferecem o ensino médio, sendo 

E.E.B. Rodolfo Zipperer, 78 alunos matriculados; E.E.B. Julia Baleozi Zaniolo 243 

alunos; E.E.B. Almirante Barroso, 276 alunos; E.E.B. Santa Cruz, 581 alunos; E.E.B. 

Irmã Maria Felicitas, 349 alunos; E.E.B. Prof. Manoel da Silva Quadros, 83 alunos; e 

Cedup Vidal Ramos, 123 alunos. O número de alunos matriculados se refere ao ano 

de 2019.  
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Irineópolis  

Os habitantes se chamam irineopolitenses. O munícipio se estende por 591,3 

km2 e contava 11.155 habitantes no último censo em 2018. Vizinho dos municípios 

de Paula Feitas, Porto União, Bela Vista do Toldo e Canoinhas. Na questão 

econômica, o extrativismo vegetal e a agricultura representam 85% da economia de 

Irineópolis. Os principais produtos cultivados são arroz, batata-inglesa, trigo, feijão, 

fumo, mandioca, soja e milho.  

O município conta com apenas 1 escola estadual que oferece ensino médio, a 

E.E.B. Horácio Nunes, com 359 alunos matriculados em 2019.  

Major Vieira  

Os habitantes se chamam major-vieirenses. O município se estende por 526 

km2 e contava com 8.049 habitantes no último censo em 2018. Vizinho dos municípios 

de Monte Castelo, Bela Vista do Toldo, Canoinhas e Timbó Grande. A economia é 

baseada na agricultura, principalmente no fumo, feijão e soja.  

O município conta com apenas 1 escola Estadual que oferece Ensino médio, a 

E.E.B. Luiz Davet, com 241 alunos matriculados em 2019.  

Porto União 

Os habitantes se chamam porto-unionenses. O município se estende por 851,2 

km2 e contava com 35.250 habitantes no último censo em 2018. Vizinho dos 

municípios de União da Vitória, Matos Costa, Irineópolis e Paula Freitas. Na questão 

econômica, a madeira constitui-se em um pilar econômico importante, com as 

indústrias de esquadrias representando 30% da produção nacional, bem como as 

atividades rurais destacadas com a produção de leite, soja e milho. 

O município conta com escolas estaduais que oferecem o ensino médio, sendo: 

E.E.B. Cel. Cid Gonzaga, 607 alunos; E.E.B. Antônio Gonzaga, 107 alunos; E.E.B. 

Nilo Peçanha, 173 alunos; E.E.B. Prof. Balduino Cardoso, 128 alunos; E.E.B. 

Clementino Britto, 100 alunos; e E.E.B. Prof. Germano Wagenfuhr, 137 alunos 

matriculados em 2019. 
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Três Barras  

Os habitantes se chamam três-barrenses. O município se estende por 438,1 

km2 e contava com 19.183 habitantes no último censo em 2018. Vizinho dos 

municípios de Canoinhas, São Matheus e Papanduva.  A economia é voltada para 

indústria papeleira e a agricultura. 

O município conta com escolas estaduais que oferecem o ensino médio, sendo: 

E.E.B. General Osório, 73 alunos; E.E.B. Colombo Machado Salles, 251 alunos; e 

E.E.B Frei Menandro Kamps, 300 alunos matriculados em 2019.   

É importante levar em conta as peculiaridades de cada município, fatores 

sociais, políticos, econômicos e culturais para analisar a dinâmica das pessoas que 

estão inseridas naquele contexto municipal. Esses fatores influenciam o 

comportamento social e educacional dos indivíduos. Sendo relevante para a resposta 

do problema de pesquisa em questão, pois cada município com suas influências 

analisam o conhecimento sociológico com foco para a sua realidade.  


